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1คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สวพส.	 จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา	

เม่ือวันที่	 14	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2548	 เพ่ือสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง	

1.1 วัตถุประสงค์

	 1)	ส่งเสริม	สนับสนุน	การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

	 2)	สนับสนุนการวิจัย	รวบรวม	รักษา	และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวมทั้งรักษาคุณค่า

และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

	 3)	ส่งเสริมและประสานความร่วมมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวง	ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกิจ	หน่วยงาน

ของรัฐและสถาบันการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง	และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในการศกึษา	ค้นคว้า	

วิจัย	พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน

	 4)	จัดให้มีการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา

พื้นที่สูงอย่างครบวงจร	เช่น	ด้านการผลิต	การตลาด	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	การขนส่งสินค้า	ตลอดจนเป็น

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด�าเนินการดังกล่าว

 5)	ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับ

นานาชาติ

	 6)	ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษาและการให้บริการในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง

ที่ได้จากการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนา

	 7)	 สนับสนุนและด�าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง													

และสินค้าในโครงการของสถาบันฯ	 จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งด�าเนินการให้ม	ี														

การจดทะเบยีนสิทธบิตัร	เครือ่งหมายการค้าและทรพัย์สนิทางปัญญาอืน่	ๆ 	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

	 8)	 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน	 ความหลากหลายทางชีวภาพ								

และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม

1.2 พื้นที่ด�ำเนินงำน

	 จากพระราชกฤษฎกีาจดัต้ังสถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู	(องค์การมหาชน)	เมือ่วนัที	่14	ตลุาคม	

พ.ศ.	2548	ได้นิยามค�าว่า	พื้นที่สูง	ดังนี้

	 “พื้นที่สูง”	 หมายความว่า	 พื้นที่ที่เป็นภูเขา	 หรือพื้นท่ีท่ีมีความสูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง			

ห้าร้อยเมตรข้ึนไป	หรือพืน้ทีท่ี่อยู่ในระหว่างพืน้ทีส่งูตามทีค่ณะกรรมการสถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูก�าหนด

บทที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



2 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 พื้นที่ด�าเนินงานของ	สวพส.	ประกอบด้วย

	 1)	พื้นที่โครงการหลวง	 ได้แก่	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	38	แห่ง	 ใน	5	จังหวัด	คือ	 เชียงใหม่	

เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	พะเยา	และล�าพูน

	 2)	พื้นที่ของ	สวพส.	คือ	พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	29	แห่ง	พื้นที่โครงการ

พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	 11	 แห่ง	 พื้นที่โครงการรักษ์น�้า

เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ	11	แห่ง	และพืน้ทีโ่ครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนบนพื้นที่สูง

พื้นที่ดำาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	

เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน



3คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1.3 งำนวิจัยของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 มีภารกิจส�าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูง

อย่างยั่งยืน	 ครอบคลุมทุกมิติ	 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้จากโครงการหลวงจนเกิดประโยชน	์																	

อย่างกว้างขวางและเหมาะสมกบัสภาพภูมสิงัคม	น�าไปสูเ่ป้าหมายสงูสุด	คอื	การพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนื					

ภายใต้แผนแม่บทศนูย์พฒันาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง	พ.ศ.	2555-2559 

โดยคณะรฐัมนตรีให้ความเหน็ชอบ	เมือ่วนัที	่28	เมษายน	พ.ศ.	2554	สอดคล้องกับยทุธศาสตร์สถาบนัวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง	ระยะที่	2	พ.ศ.	2556-2559	สวพส.	จึงได้ก�าหนดแนวทางงานวิจัย	ดังนี้

	 1)	งานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	

	 •	 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง	ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของพืชและสัตว์ที่ส�าคัญ	 การเพิ่มศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	 โลจิสติกส์	 และการตลาด	 โดยมี

การวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	 การพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																	

ความปลอดภัย	และการวิจัยด้านความมั่นคงทางพลังงานบนพื้นที่สูง	

	 •	 ศึกษาและทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	 โดยน�าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ								

สภาพภูมิสังคม	และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	

	 2)	 งานวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	

	 •	 เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ	 เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน	 น�้าและป่า					

การสร้างต้นแบบเพือ่ให้คนอยูอ่าศยัร่วมกบัป่าไม้และสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื	การฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์

ของดิน	การลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

	 •	การวิจัยรวบรวม	อนุรักษ์	และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช	

สัตว์	 และจุลินทรีย ์บนพื้นท่ีสูง	 สามารถพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐานทรัพยากรของชุมชน																						

และลดการพึง่พาทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจากภายนอกชมุชน	เช่น	การวจิยัด้านแหล่งอาหาร	(Food	bank) 

เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารจากพืช-สัตว์พื้นถ่ิน	 รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินบนพื้นท่ีสูง																				

และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน	และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	 •	 การวิจัยเชิงพื้นที่	 เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และองค์กร					

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ความมั่นคงทางอาหาร	เพิ่มรายได้ในครัวเรือน	การท�าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงอื่น

	 3)	งานวิจัยด้านสังคม		

	 •	การศึกษาโครงสร้างทางสังคม	ระบบความสัมพันธ์	และภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง

	 •		การศกึษาโครงสร้างประชากร	การเสรมิสร้างสขุภาวะ	และศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู		ในระดบั

บุคคลที่ครอบคลุมภาวะผู้น�าในชุมชน	องค์กรชุมชน	และเครือข่ายชุมชน
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	 •	 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมของชุมชน	 ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน							

ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน

	 4)	งานวิจัยเพื่อก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	และรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

	 •	 สังเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 ที่มีอยู	่								

ในปัจจุบัน	 เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงให้ทันต่อสถานการณ	์

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 เช่น	 งานวิจัยผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี		

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อพืชหลัก	 เช่น	 ข้าว	 พืชเมืองหนาว	 และพืชส�าคัญ					

บนพื้นที่สูง	

	 •	การวิจยัและพฒันาระบบการตัดสนิใจเพ่ือสนบัสนนุการจดัการด้านการเกษตร	การใช้ประโยชน์

ที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และอื่น	ๆ	บนพื้นที่สูง

1.4 รูปแบบกำรด�ำเนินงำนวิจัย	ประกอบด้วย	3	รูปแบบ	

	 1)	 โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดย	 สวพส.	 หมายถึง	 งานวิจัยท่ี	 สวพส.	 ด�าเนินการเองท้ังหมด							

โดยมอบหมายให้นักวิชาการหรือผู้ที่	 สวพส.	 แต่งตั้งท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	 และด�าเนินงาน												

ตามระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 2)	 โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก	 หมายถึง	 งานวิจัยท่ี	 สวพส.	 เชิญชวนให้	

หน่วยงานภายนอกท�าการวจิยัตามที	่สวพส.	ก�าหนดในลกัษณะ	“สญัญาทนุอดุหนนุการวจิยั”	โดยผูร้บัทนุ

ท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าโครงการและด�าเนนิงานวิจยัทัง้หมด	ในขณะทีน่กัวชิาการของ	สวพส.	หรือผูท้ี	่สวพส.	

แต่งตั้งท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย	 และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น	 ๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมาย	 ท้ังนี้								

อาจเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย	

	 3)	โครงการวิจัยร่วม	หมายถึง	โครงการวิจัยที่นักวิชาการของ	สวพส.	เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หรือผู้ประสานงานโครงการหรือเป็นนักวิจัยร่วม	 มีเครือข่ายด�าเนินงานร่วมกับบุคคล	 ผู้เชี่ยวชาญจาก			

หน่วยงานภาครัฐ	 และองค์กรภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งการร่วมมือวิจัย											

กับบุคคลในชุมชนเป้าหมาย	แบ่งเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้

	 (1)	การวิจัยร่วมโดยมีนักวิชาการของ	สวพส.หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่	สวพส.	มอบหมายเป็นหัวหน้า

โครงการและบุคคลจากภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ	ทั้งนี้ด�าเนินการตามระเบียบของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	และไม่ต้องท�าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย	

	 (2)	 การวิจัยร่วมโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้าโครงการ	 ท้ังนี้ให้ด�าเนินการ								

ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	และต้องท�าสัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย

	 (3)	การวิจยัร่วมในรปูแบบอืน่	ทัง้น้ีวธิกีารด�าเนนิงาน	สทิธใินผลงานวจิยั	และทรพัย์สนิทางปัญญา

ที่เกิดจากการด�าเนินงานวิจัยตามแต่จะตกลงกัน
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บทที่ 2
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

2.1 กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยของ สวพส.

 กำรวิจัย	หมายถึง	การศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	รวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	

 กำรให้ทุนวิจัย	 หมายถึง	 การให้ทุนอุดหนุนเพื่อด�าเนินการวิจัยนอกเหนือจากการจัดจ้างวิจัย					

ในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2552	และให้หมายรวมถึง		

การให้ทุนผู้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยโดยมีสัญญาการให้ทุนวิจัยระหว่าง	 สวพส.	 และผู้รับทุน	 ตามระเบียบ									

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย

 2.1.1 วิธีกำรให้ทุนวิจัย	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 1)	 การให้ทุนวิจัย	 ให้กระท�าได้เฉพาะโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยร่วม	 และ/หรือ

โครงการวิจัยท่ีด�าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค  ์                 

เพื่อไม่แสวงหาก�าไร	

	 											2)	การให้ทนุวจิยัให้กระท�าโดยวิธตีกลงและเป็นการให้ทนุวจิยัแก่บคุคลธรรมดา	นติบิคุคล	

หรือหน่วยงานของรัฐที่	สวพส.	เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว	และเป็นที่เชื่อถือได้

         3)	มูลค่าทุนวิจัย	ให้เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	การให้ทุนวิจัยแก่บุคคลธรรมดา	ให้มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน	300,000	บาท

	 	 (2)	การให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ต้องการ	ซึ่งมี

จ�านวนจ�ากัด	มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน	2,000,000	บาท

  (3) การให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานของรัฐ	 หรือองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล																

ที่มวีัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไร

	 	 (4)	 การให้ทุนวิจัยเพื่อท�างานวิจัยต่อเนื่องจากงานที่ได้ท�าอยู่แล้ว	 และสัญญายังไม่สิ้นสุด 

มูลค่าทุนวิจัยตามข้อ	(3)	และ	(4)	ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�านวยการ	สวพส.

 2.1.2 หลักเกณฑ์กำรรับทุนวิจัย

	 								1)	ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	

	 											ผู้รับทุน	หมายถึง	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	องค์กรชุมชน	หรือหน่วยงานของรัฐ							

ที่สามารถด�าเนินการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	รวบรวม	วิเคราะห์	และสังเคราะห์	
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	 								2)	คุณสมบัติของผู้รับทุน	

	 	 (1)	 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่าง	 ๆ	 ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	

สวพส.	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

	 	 (2)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด�าเนินการวิจัย

	 	 (3)	 เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะด�าเนินโครงการวิจัยให้ส�าเร็จได้ภายใน												

ระยะเวลาที่ก�าหนด

หมำยเหตุ	ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	

สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์ของ	สวพส.	http://www.hrdi.or.th/

2.2 กำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย

 2.2.1 กำรเตรียมข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Full proposal)

	 สวพส.จะจดัท�าข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference)	ตามแบบฟอร์มข้อก�าหนดโครงการวิจยั

ในภาคผนวก	ก	และเชิญชวนหน่วยงานหรือเชิญนักวิจัย	 เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	 (Full	 proposal)	

ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยใน	ภาคผนวก	ข	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

       1)	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	โดยก�าหนดวิธีการ	(กิจกรรมหลัก/ย่อย)	ที่เชื่อมโยง				

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายของโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลผลิต	ผลลัพธ์และขอบเขต

ของโครงการวิจัย	แผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	

	 						2)	คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ	ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการ	สวพส.	พิจารณา

รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย	โดยต้องมีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดโครงการ

	 							3)	หากมีการแก้ไข	สวพส.	จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข

ข้อเสนอโครงการวิจัยตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ	 และส่งให้	 สวพส.															

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

	 	 	 	 	4)	 เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาแล้ว	สวพส.จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	

และนัดวันท�าสัญญา

 2.2.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค�ำนวณรำคำกลำงในกำรจ้ำงงำนวจิยัหรอืเงินสนบัสนนุทุนวจิยั

 ตามข้อก�าหนดพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ						

พ.ศ.	2542	รัฐสภาได้ตราพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	

(ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2554	 โดยในมาตรา	103/7	 วรรคหนึ่ง	 ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการจัดท�า

ข้อมลูรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค�านวณราคากลางไว้ใน

ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าตรวจดูได้	 รายละเอียดการเปิดเผย										

ราคากลางและการค�านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย	 รายละเอียด											

ดังแบบฟอร์ม
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แบบฟอร์มแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนทุนการวิจัย

1.	ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................

หน่วยงานเจ้าของโครงการ......................................................................................................................

2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย...................................บาท

3.	วันที่ก�าหนดราคากลาง...........................................................................................................................

เป็นเงิน...................................................................................................................................................

4.	หมวดค่าตอบแทน....................................................................................................................................

4.1	ประเภทนักวิจัย................................................................................................................................

4.2	คุณสมบัตินักวิจัย..............................................................................................................................

4.3	จ�านวนนักวิจัย............................................................................................................................คน

5.	หมวดค่าจ้าง...........................................................................................................................................

6.	หมวดค่าใช้สอย........................................................................................................................................

7.	หมวดค่าวัสดุ...........................................................................................................................................

8.	หมวดค่าครภุณัฑ์......................................................................................................................................

9.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ	(ถ้ามี)

9.1	จ�านวน........................................................................................................................................คน

9.2	........................................................................................................................................................

10.	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	....................................................................................................................................

11.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ผู้รับผิดชอบ)	ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย	และ	TOR

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…….……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…..……..…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…...……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………............

12.	ที่มาของการก�าหนดราคากลาง	(ราคาอ้างอิง).......................................................................................
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ค�ำอธิบำยส�ำหรับกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

และรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนวิจัย หรือเงินสนับสนุนทุนกำรวิจัย

 1) ชื่อโครงกำร	ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก�าหนดไว้ในแผนงานของ	สวพส.	ในกรณีที่มีการด�าเนิน

กจิกรรมย่อย	หรอืรายการอนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการให้ใส่ชือ่กจิกรรมย่อย	หรอืรายการด้วย	หน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำร	ให้ระบุชื่อ	ส�านักวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

 2) วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย (บำท)	ให้ระบุ

วงเงินที่ได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น	ๆ

 3) วันที่ก�ำหนดรำคำกลำง	ให้ระบุวันท่ีผู้อ�านวยการ	สวพส.	หรือผู้ที่ผู้อ�านวยการ	สวพส.											

มอบหมาย	 ได้อนุมัติจ�านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้น	 ๆ	 เป็นเงิน....................(บำท)   

ให้ใส่จ�านวนเงินที่เป็นราคากลาง

	 หาก	สวพส.	มิได้ก�าหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุน

การวิจัยดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง	ให้ผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัยดังกล่าว	กรณีนี้

ให้	 สวพส.	 จัดท�าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามตารางนี	้													

โดยให้ระบุจ�านวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย

 4) หมวดค่ำตอบแทน (บำท)	หมายถึง	การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย												

ออกเป็นหมวดเพื่อให้เห็นรายละเอียดของจ�านวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของ						

นักวิจัย	คุณสมบัติของนักวิจัยและจ�านวนนักวิจัย

4.1) ประเภทนกัวิจัย	ให้ระบุแบ่งประเภทนกัวจัิยตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

ได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้	12	สาขาวิชาการ	ดังนี้

(1)	สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

(2)	สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

(3)	สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

(4)	สาขาเกษตรและชีววิทยา

(5)	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

(6)	สาขาปรัชญา

(7)	สาขานิติศาสตร์

(8)	สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

(9)	สาขาเศรษฐศาสตร์

(10)	สาขาสังคมวิทยา

(11)	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

(12)	สาขาการศึกษา
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4.2) คุณสมบัตินักวิจัย	ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย	เช่น	การศึกษา	ผลงาน	เป็นต้น

4.3) จ�ำนวนนักวิจัย	ให้ระบุจ�านวนนักวิจัย	 (โดยรวมหัวหน้าโครงการวิจัย	แต่ไม่รวมผู้ช่วย

นักวิจัยที่อยู่ในหมวดค่าจ้าง)

 5) หมวดค่ำจ้ำง (บำท)	ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างวิจัยที่ผู้รับทุนจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ด�าเนินการเพื่อให้งานวิจัยส�าเร็จ									

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 6) หมวดค่ำใช้สอย (บำท)	 ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องใช้ใน				

การด�าเนินกิจกรรมการด�าเนินงานในงานวิจัยให้ส�าเร็จ

 7) ค่ำวัสดุ (บำท)	ให้ระบุการประมาณการจ�านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด�าเนินงาน

วิจัยเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายอันเป็น	

ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้น	 ๆ	 ที่คู่สัญญาจะต้อง					

น�ามาใช้ในการด�าเนินการตามสัญญา

 8) ค่ำครุภัณฑ์ (บำท)	ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนั้นส�าเร็จ

และเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการจัดซื้อเพื่อน�ามาใช้ในงานวิจัยนั้น

 9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) (บำท)	ให้ระบุ												

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง	หรือ

เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจ�านวนเงินท่ีรวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยนั้น

9.1)	จ�านวน	(คน)	ให้ระบจุ�านวนคนทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีแ่ละคณะนกัวจิยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ

หรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ

9.2)	 จ�านวนเงิน	 (บาท)	 ให้ระบุจ�านวนค่าใช้จ่ายต่อคนท่ีเดินทางไปต่างประเทศหรือ												

ศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ

 10) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ (บำท)	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานวิจัยนอกเหนือ

จากรายการที่	4,	5,	6,	7,	8	และ	9	ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้น	ๆ	เฉพาะเรื่อง

 11) รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ)	 ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ

ข้อก�าหนดโครงการ	(TOR)	ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของ	สวพส.	ที่เป็นผู้ก�าหนดโครงการ	และรายละเอียดของ

งานวจัิยทีห่น่วยงานของรฐัมคีวามประสงค์ท่ีจะให้ด�าเนนิการ	ซึง่แสดงถึงรายละเอยีดทีต้่องการให้คูส่ญัญา

ด�าเนินการ	 รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่น	 ๆ	 ของคู่สัญญาท่ีจะต้องด�าเนินการตามหน้าท่ี	 และเป็น

เอกสารท่ีมีความส�าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงท่ีเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

รวมถงึก�าหนดรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายและทีม่าของการก�าหนดค่าใช้จ่าย	โดยอาจเป็นเจ้าหน้าทีบ่คุคลใด

บุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
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 12) ที่มำของกำรก�ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)	 ให้ระบุแหล่งท่ีมาโดยก�าหนดอัตราจ้าง						

งานวิจัย	หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นส�าคัญ	

หมำยเหตุ		1.	หากข้อก�าหนดโครงการ	(TOR)	มีราคาในแต่ละรายการแล้ว	อาจแนบข้อก�าหนดโครงการ	(TOR)	โดยมิต้อง

กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้

2.	กรณีก�าหนดจ�านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ	อาจระบุจ�านวนเงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ	

2.3 หลักเกณฑ์เรื่องค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร

 ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร	ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัย	ขอบเขตของงานและขนาดของโครงการ	

“อัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ”	 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด	 โดยค�านึงถึงองค์ประกอบ						

ต่าง	ๆ	จ�าแนกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

 1) งบบุคลำกร	 ได้แก่	 เงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในลักษณะรายวัน	 รายเดือน							

หรอือืน่	ๆ 	ตามความจ�าเป็นแก่กรณี	โดยค่าตอบแทนและค่าจ้างต้องไม่เกิน	35%	ของเงนิทนุวจิยั	และไม่รวม

ค่าเดินทางต่างประเทศและค่าครุภัณฑ์	 ในกรณีมีเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องใช้งบบุคลากรมากกว่า												

อัตราดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา	

 2) งบด�ำเนินงำน	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ	ซึ่งประกอบด้วย

 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	 ให้เป็นอ�านาจของหัวหน้าโครงการที่จะพิจารณาเหตุผล									

ความจ�าเป็นทีเ่หมาะสมและประหยดั	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก�าหนดหรือระเบียบต้นสงักดัของนกัวจิยั	โดยทัว่ไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ประกอบด้วย	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าพาหนะ	ค่าเช่าที่พัก	เป็นต้น

 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดประชุม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ประกอบด้วย	ค่าสถานที่และอุปกรณ์	ค่าตอบแทนวิทยากร	ค่าเช่าที่พัก	ค่าอาหาร	

ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา	

เป็นต้น

 (3) ค่ำใช้สอยอื่น ๆ ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	ค่าจ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์	ค่าจัดท�าเอกสาร	

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานในแปลงทดลอง	 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล	 ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	

ค่าถ่ายเอกสาร	รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	ระบบประปา	ไฟฟ้า	หรือโทรศัพท์	เป็นต้น	ให้เบิกจ่าย

ได้ตามที่จ่ายจริง

 3) งบลงทุน	(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)	ให้ท�าค�าชี้แจงประกอบ	และต้องได้รับควำมเห็นชอบ

จำกผูอ้�ำนวยกำร สวพส. ก่อนกำรจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง	และให้ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องสถำบันวจิยัและพัฒนำ

พื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)	โดยนักวิจัยต้องท�าบันทึกแจ้งสถานภาพของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	พร้อมทั้ง

ส่งคืนต่อ	สวพส.	เมื่อสิ้นสุดโครงการ	
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 4) ค่ำใช้จ่ำยอื่น		เช่น

	 (1)	ค่าสมาชกิวารสารวชิาการ	ค่าสมาชกิในสมาคมวชิาชพีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบังานโครงการ	

และค่าบริการ/สมาชิกอินเตอร์เน็ต	ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง	

	 (2)	ค่าสาธารณูปโภค	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟฟ้า	ค่าโทรศัพท์	ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

	 การจัดหาค่าครุภัณฑ์	 สิ่งก่อสร้าง	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 ให้ด�าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูว่าด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2552	หรอืหน่วยงานต้นสงักดัของผูร้บัทนุโดยอนโุลม

 5) ค่ำบริหำรโครงกำร	การจ่ายเงินค่าบริหารโครงการตามระเบียบของ	สวพส.	ให้จ่ายได้													

ไม่เกินร้อยละ	10	(ร้อยละสิบ)	ของเงินทุนวิจัย	โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	และค่าใช้จ่ายเดินทาง		

ไปต่างประเทศ	และให้แบ่งจ่ายเป็น	2	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	1	ร้อยละ	50	ของเงินค่าบริหารโครงการ	เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า	

	 ครั้งที่	2	ร้อยละ	50	ของเงินค่าบริหารโครงการ	เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	

	 ทั้ง	 2	 กรณี	 เอกสารรายงานผลการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก�ากับและ					

ติดตามผลโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว	

	 กรณีโครงการวิจัยที่มีงบประมาณรวมมากกว่า	5	ล้านบาท	สวพส.	ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

ค่าบริหารโครงการเป็นกรณีพิเศษตามลักษณะของโครงการ
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ขั้นตอนกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย

ผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อก�าหนดโครงการตามความเห็นคณะกรรมการฯ

สวพส.เชิญชวนหน่วยงานหรือเชิญนักวิจัย

เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	(Full	proposal)

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”	

พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะกรรมการฯ	สรุปผลการพิจารณา	

และเสนอผู้อ�านวยการ	สวพส.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้อ�านวยการ	สวพส.	มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	ร่างสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย	

และนัดวันท�าสัญญา

ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	

และเบิกจ่ายเงินงวดที่	1

“คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย”	ด�าเนินงานตรวจรับรายงานให้เป็นไปตามสัญญา	ติดตามผล	ให้ความเห็น	

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายงวดเงินวิจัย	ตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	 (ในกรณีที่เป็น						

องค์ความรู้จากผู้รับทุนและน�ามาต่อยอดให้	 สวพส.							

ให้แสดงเอกสารหลักฐานผลงานวิจัยที่ผ่านมา)

นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข

ข้อเสนอโครงการวิจัย	ตามความเห็นคณะกรรมการฯ

นักวิจัยเตรียมเอกสารประกอบการท�าสัญญา

นักวิจัยด�าเนินการวิจัย	 ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น	

รายงานความก้าวหน้า	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 และ

รายงานฉบบัสมบรูณ์	และเบกิเงนิวิจยัตามงวดงานที	่2-5

สวพส.มอบหมายผู้ประสานงานโครงการ

จัดท�าข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference)	

และราคากลาง

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”	

พิจารณารายละเอียดข้อก�าหนดโครงการ	

ผ่าน

ผ่าน

แก้ไข

แก้ไข
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2.4 กำรท�ำสัญญำทุนอุดหนุนกำรวิจัย

	 เมื่อโครงการวิจัยผ่านขั้นตอนการพิจารณา	 สวพส.	 จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน

อุดหนุนการวิจัยและนัดวันท�าสัญญา	

 2.4.1 กำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรท�ำสัญญำ

	 ผูร้บัทนุจะต้องจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ประกอบการท�าสญัญารบัทนุอดุหนนุการวจิยั	จ�านวน	

7	รายการ	ประกอบด้วย	

	 	 (1)	หลักฐานที่แสดงความเป็นนิติบุคคล	(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

	 	 (2)	 หนังสือมอบอ�านาจจากผู ้แทนนิติบุคคล	 (กรณีผู ้บังคับบัญชาของหน่วยงาน												

มอบอ�านาจให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)

	 	 (3)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้มอบอ�านาจ	 (กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�านาจ

ให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)

	 	 (4)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้ที่จะลงนามในสัญญา

	 	 (5)	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะลงนามในสัญญา

	 	 (6)	 ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าท่ีปรากฏช่ือโครงการ									

และเลขที่บัญชีที่ชัดเจน

	 	 (7)	ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของหน่วยงานต้นสังกัด	กรณีที่

มีค่าบริหารโครงการของหน่วยงาน

	 ทัง้น้ี	กรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานมอบหมายหน้าทีใ่ห้ผูแ้ทน	เช่น	รองอธกิารบดีหรอืคณบดี	

เป็นผู้มีอ�านาจในการลงนามในสัญญา	ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจนั้นแนบมาด้วย

 2.4.2 กำรเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

	 ผูร้บัทนุติดต่อกบัทางธนาคารเพือ่ด�าเนนิการเปิดบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์	ธนาคาร

กรุงไทย	 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินทุนวิจัยจาก	 สวพส.	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้รับทุนสามารถ									

ด�าเนินการเปิดบัญชีธนาคารอื่น	นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทยได้	โดยมีเงื่อนไข	ดังนี้

 ผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ำย	 ก�าหนดให้สั่งจ่ายเงินอย่างน้อยสองในสามคน	 โดยหนึ่งในสองต้องมีผู้รับทุน									

ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการรวมอยู่ด้วย	 ในกรณีที่ผู้รับทุนด�าเนินโครงการเพียงคนเดียว	 ไม่มีผู้ร่วมโครงการ												

ให้ยกเว้นสามารถสั่งจ่ายเพียงคนเดียวได้

 ชื่อบัญชี	ต้องใช้ชื่อบัญชีเงินฝากตามชื่อโครงการที่ได้ท�าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ	สวพส.	

โดยมคี�าน�าหน้าชือ่ว่า	“โครงการ................”	ห้ามใช้ชือ่บคุคล	ยกเว้น	กรณกีารให้ทนุวจิยัแก่บคุคลธรรมดา	
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 2.4.3 กำรลงนำมในสัญญำ 

	 สวพส.	 จะจัดท�าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและคู่ฉบับ	 ผู้รับทุนต้องศึกษาและอ่านเนื้อหา								

ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยก่อนการลงนามโดยละเอียด	 ซึ่งประกอบด้วย	 สาระส�าคัญของผู้ให้ทุน					

และผู้รับทุน	และเอกสารแนบท้ายสัญญา	(ถ้ามี)	ได้แก่	เงื่อนไขของสัญญา	ภาคผนวก	และบันทึกข้อตกลง						

ซ่ึงอาจจดัท�าขึน้ภายหลงัทกุฉบบั	ตลอดจนต้องปฏบิตัติามข้อความทีร่ะบใุนสญัญาอย่างเคร่งครดั	หากเกดิ

กรณขีดัแย้ง	ให้ถอืข้อความในเง่ือนไขของสญัญาบังคับและค�าวนิจิฉยัของผูใ้ห้ทุนถอืเป็นท่ีสดุ	(ภาคผนวก	ค 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย)	

	 โดยผูใ้ห้ทนุและผูรั้บทนุต้องลงนามก�ากบัในสญัญารบัทนุอดุหนนุการวิจยัทัง้	2	ฉบบั	ได้แก่	ต้นฉบบั

และคู่ฉบับทุกหน้า	และประทับตราของหน่วยงานทุกหน้า	(ถ้ามี)	และมีพยาน	2	ท่านลงนามรับรองสัญญา

ทั้ง	 2	 ฉบับในสัญญาหน้าที่	 2	 เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว	 สวพส.	 จะเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับสัญญารับทุน

อุดหนุนการวิจัย	และมอบคู่ฉบับให้ผู้รับทุนเป็นผู้เก็บรักษา

	 เมือ่มกีารลงนามในสญัญารบัทนุอดุหนนุระหว่างผูร้บัทนุและ	สวพส.	แล้ว	ผูร้บัทนุต้องส่งหนงัสอื

เพื่อขอเบิกเงินงวดที่	1	ต่อไป	 (ภาคผนวก	จ	แบบฟอร์มหนังสือน�าส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุน

อุดหนุนการวิจัย)

2.5 กำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 

 2.5.1 เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 

	 สวพส.	 ก�าหนดให้เบิกจ่ายทุนวิจัยให้แก่คู่สัญญา	 โดยแบ่งช�าระเงินออกเป็นงวดและตามเงื่อนไข	

ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 1)	 แบ่งการจ่ายเงินทุนวิจัยออกเป็นงวด	 โดย	 สวพส.	 จะหักเงินท่ีจ่ายแต่ละงวดในอัตรา																

รอ้ยละ	5	(ร้อยละห้า)	ของเงนิทุนอดุหนุนการวิจัย	เพือ่เปน็การประกันผลงานหรือจะให้คู่สัญญาใช้หนังสอื

ค�้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค�้าประกันตามที่	 สวพส.	 จะก�าหนดวางค�้าประกันแทนเงิน										

ที่หักไว้ก็ได้	และคืนเงินจ�านวนดังกล่าวหลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้าย	

	 2)	 ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงาน	 (ภาคผนวก	 ง	 องค์ประกอบของรายงาน)	 จัดท�าหนังสือน�าส่งเพื่อ					

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยแต่ละงวด	(ภาคผนวก	จ	แบบฟอร์มหนังสือน�าส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุน

อุดหนุนการวิจัย)	 พร้อมแนบรายงานการเงิน	 (ภาคผนวก	 ฉ	 แบบฟอร์มรายงานการเงิน)	 โดยผู้ให้ทุนจะ				

โอนเงินเข้าบัญชีโครงการภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้อ�านวยการ	 สวพส.	 อนุมัติการจ่ายเงิน	 ภายใต้

เงื่อนไข	ดังต่อไปนี้
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งวดที่ เงื่อนไข

1 เมื่อผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	 และได้ส่งหนังสือขอเบิกเงินงวดที่	 1	
เรียบร้อยแล้ว

2 เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง	รำยงำนกำรศึกษำเบื้องต้น (Inception Report)	ประกอบด้วย

1)	 เอกสารฉบับที่	 1	 รายงานการศึกษาเบ้ืองต้น	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	 คณะผู้วิจัย	
สารบัญ	บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	 วิธีการวิจัย	 สถานที่
ด�าเนนิงานวจิยั	แผนการด�าเนนิงานตลอดโครงการวจิยั	ระยะเวลาด�าเนนิการวจิยั	งบประมาณ
ในการด�าเนนิการวจัิย	ผลการวจัิย	งานทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป	และเอกสารอ้างอิง	จ�านวน	10	เล่ม

2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

 และคณะกรรมกำรก�ำกบัและตดิตำมผลโครงกำรวจิยัได้ตรวจรบัรำยงำนว่ำถกูต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำ และผู้อ�ำนวยกำร สวพส. อนุมัติกำรจ่ำยเงินแล้ว

3 เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง ร่ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)	ประกอบด้วย

1)	เอกสารฉบบัที	่1	รายงานความก้าวหน้า	โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย	คณะผูว้จิยั	สารบญั	
บทน�า	วัตถุประสงค์	ขอบเขตของการศึกษา	การตรวจเอกสาร	วธิกีารวจิยั	สถานทีด่�าเนนิงานวจิยั 
แผนการด�าเนนิงานตลอดโครงการวจิยั	ระยะเวลาด�าเนนิการวจิยั	งบประมาณในการด�าเนนิการ
วิจัย	 ผลการวิจัย	 งานท่ีจะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง	 และตารางสรุปเปรียบเทียบ											
แผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม

2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

3)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 และคณะกรรมกำรก�ำกบัและติดตำมผลโครงกำรวจิยัได้ตรวจรบัรำยงำนไว้ถกูต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำ และผู้อ�ำนวยกำร สวพส. อนุมัติกำรจ่ำยเงินแล้ว

4 เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง	ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	ประกอบด้วย

1)	เอกสารฉบบัที	่1	ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์	โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย	กติตกิรรมประกาศ	
คณะผูว้จิยั	บทสรปุส�าหรบัผูบ้รหิาร	Executive	Summary	สารบญั	บทคัดย่อ	Abstract	บทน�า	
วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	 วิธีการวิจัย	 สถานที่ด�าเนินงานวิจัย						
ผลการวิจัย	 วิจารณ์ผลการวิจัย	 สรุปผลการวิจัย	 งานที่จะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง							
และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม

2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด

3)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 และคณะกรรมกำรก�ำกบัและตดิตำมผลโครงกำรวจิยัได้ตรวจรบัรำยงำนว่ำถกูต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำ และผู้อ�ำนวยกำร สวพส. อนุมัติกำรจ่ำยเงินแล้ว
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สุดท้ำย เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง	รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ประกอบด้วย

เอกสารฉบับที่	 1	 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	
กิตติกรรมประกาศ	 คณะผู้วิจัย	 บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	 Executive	 Summary	 สารบัญ	
บทคัดย่อ	Abstract	บทน�า	วัตถุประสงค์	ขอบเขตของการศึกษา	การตรวจเอกสาร	วิธีการวิจัย	
สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	 ผลการวิจัย	 วิจารณ์ผลการวิจัย	 สรุปผลการวิจัย	 เอกสารอ้างอิง													
และ	ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

เอกสารฉบับที่	2	รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร	และ	Executive	Summary	โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น
ประกอบด้วย	ความเป็นมาของโครงการ	วตัถปุระสงค์	ประมวลผลการวจิยัแยกตามวตัถปุระสงค์
ตลอดโครงการ	และสรุปผลการวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

1)	ซีดีบันทึกรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	และ	Adobe		Acrobat	จ�านวน	5	ชุด	

2)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 และคณะกรรมกำรก�ำกบัและตดิตำมผลโครงกำรวจิยัได้ตรวจรบัรำยงำนว่ำถกูต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำ และผู้อ�ำนวยกำร สวพส. อนุมัติกำรจ่ำยเงินแล้ว

หมำยเหตุ กำรส่งรำยงำน	ผู้รับทุนอาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม	ดังนี้

1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น	วิจารณ์ผลการวิจัย	สรุปผลการวิจัย	

ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

2) ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	 รายละเอียดเพิ่มเติม	 เช่น	 ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

3) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น		ข้อเสนอแนะ	และภาคผนวก	

4) รำยงำนบทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร และ Executive Summary	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น	ข้อเสนอแนะ   

เพื่อการด�าเนินงานวิจัยต่อไป
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	 ผู้ให้ทุนอาจจะยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้	 หากผู้รับทุนท�าการวิจัย					

ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญา	และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ท�าการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแลว้	

 2.5.2 กำรเบิกจ่ำยเงิน 

	 1)	การเบกิเงนิ	ให้มผีูร่้วมลงนามสัง่จ่ายอย่างน้อยสองในสามของผูม้อี�านาจลงนาม	โดยหนึง่ในสอง

ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ	หรือวิธีการอื่นที่ตกลงกับ	สวพส.	ทั้งนี้	ผู้มีอ�านาจร่วมลงนามต้องมิใช่คู่สมรสหรือ

บุคคลในครอบครัว

	 2)	การเบกิจ่ายเงนิทุกครัง้	ต้องมกีารด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องครบถ้วนถกูต้อง	และต้อง

ได้รับอนุมตัจิากหวัหน้าโครงการหรอืผูท้ีห่วัหน้าโครงการมอบหมาย	โดยมเีจ้าหน้าท่ีการเงินเป็นผูต้รวจสอบ

และรับรองความถูกต้องนั้น

	 3)	การใช้บัตร	ATM	ส�าหรับการเบิกจ่ายจะกระท�ามิได้

	 4)	เพ่ือความสะดวก	คล่องตวั	หวัหน้าโครงการอาจจะขออนมุตัเิบิกเงนิสดมาเพือ่เป็นเงนิทดรองจ่าย

ในกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นได้จ�านวนหนึ่ง

 2.5.3 แบบฟอร์มทำงกำรเงิน/หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน 

	 1)	 เอกสารการเงิน	สมุดบัญชี	 และทะเบียนต่าง	ๆ	ที่ใช้	 ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 หรือที่โครงการก�าหนดข้ึนโดยอ้างอิงระเบียบของสถาบันวิจัย										

และพัฒนาพื้นที่สูง	และอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มของทางราชการหรือแบบฟอร์มที่มีมาตรฐานเดียวกัน

	 2)	หลักฐานการจ่ายเงิน

	 				(1)	การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน	โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ	ถ้าเป็นใบส่งของ

ให้ส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ายไปแล้ว

	 					(2)	กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีใบเสร็จรับเงินของตนเอง	ให้ใช้ใบส�าคัญรับเงินได้	โดยต้องมีส�าเนา

บัตรประชาชนและลายเซ็นรับรองส�าเนาบัตรเป็นเอกสารแนบ	 และหัวหน้าโครงการต้องลงนามรับรอง						

ในใบส�าคัญรับเงินนั้น

     (3)	รายชื่อพร้อมลายเซ็น	กิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนาที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือ															

มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้ต้องมรีายชือ่พร้อมลายเซน็ของผูเ้ข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สมัมนา	เป็นหลกัฐานประกอบ

การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

     (4)	หลักฐานการจ่ายต้องเป็นต้นฉบับ	ได้แก่	ใบเสร็จรับเงิน	ใบส�าคัญรับเงิน	ใบรับรองแทน			

ใบเสรจ็รบัเงนิ	(กรณไีม่อาจเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากผูร้บัเงนิได้)	ช่ือและลายมอืช่ือของผูเ้ข้าร่วมประชุม	อบรม	

สัมมนา	พร้อมค�ารับรองของผู้รับผิดชอบการจัดประชุม	อบรม	



18 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

หมำยเหตุ	(1)	ใบเสร็จรับเงิน	คือใบเสร็จรับเงินที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการออกให้	ซึ่งต้องมีชื่อ	ที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ					

รายละเอียดรายการซื้อ/บริการ	และจ�านวนเงินที่ชัดเจน

(2)	ใบส�าคญัรบัเงนิ	ใช้ในกรณทีีไ่ม่สามารถเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิจากผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิารได้	(ตามแบบฟอร์มใบส�าคญั

รับเงินของ	สวพส.	ใน	ภาคผนวก	ช)	ทั้งนี้ต้องแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมลงนามส�าเนาถูกต้อง

(3)	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้	เช่น	กรณี	

การจ่ายเงนิเป็นค่ารถ	เรอืนัง่รบัจ้าง	ค่าโดยสารรถไฟ	รถยนต์ประจ�าทาง	หรอืเรอืยนต์ประจ�าทาง	(ตามแบบฟอร์ม

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงนิของ	สวพส.	ใน	ภาคผนวก	ซ)	ทัง้น้ีหวัหน้าโครงการต้องลงนามรบัรองในใบรบัรอง

แทนใบเสร็จรับเงินนั้น

2.6 แนวทำงกำรด�ำเนินกำรงำนด้ำนพัสดุ

 2.6.1 ระเบียบคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2552

 “พัสดุ”	 หมายความว่า	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 ที่ดิน	 สิ่งปลูกสร้างเว้นแต่ระเบียบนี้จะก�าหนดไว้เป็น							

อย่างอื่น

 “วัสดุ”	 หมายความว่า	 สิ่งของเมื่อโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป	 แปรสภาพ	หรือ

เสื่อมสภาพได้ง่าย	หรือสิ่งของที่ใช้เพื่อการบ�ารุงรักษา	ซ่อมแซม	ประกอบดัดแปลง	ต่อเติม	หรือปรับปรุง

พสัด	ุรวมทัง้อะไหล่	ชดุอะไหล่	หรอืส่วนประกอบของครภัุณฑ์หลกั	แบบพมิพ์ต่าง	ๆ 	หรอืสิง่ตพีมิพ์ทีส่ถาบนั

ก�าหนดหรือจัดให้พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถาบัน	 และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะ					

คงทนถาวร	และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน	5,000	บาท

 “ครุภณัฑ์”	หมายความว่า	สิง่ของทีม่ลีกัษณะคงทนถาวร	และมรีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุเกนิกว่า	

5,000	บาท	หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า	20,000	บาท

 “สิ่งปลูกสร้ำง”	หมายความว่า	อาคารถาวร	อาคารชั่วคราว	และโรงเรือนการเกษตร

 “กำรพัสดุ”	หมายความว่า	การจัดหา	การควบคุมพัสดุ	การจ�าหน่ายพัสดุ	และการด�าเนินการ

อื่น	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 “กำรจัดหำ”	หมายความว่า	การได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ	จ้าง	เช่า	การแลกเปลี่ยน	หรือโดยวิธี

อื่นใด	ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 “กำรจ้ำง”	 หมายความว่า	 การจ้างท�าของ	 การรับขน	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์

และการจ้างเหมาบรกิาร	แต่ไม่รวมถงึการจ้างบคุลากรตามข้อบงัคบัคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันา

พื้นที่สูงว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	2549	

 “กำรจ้ำงทีป่รึกษำ”	หมายความว่า	การจ้างบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลเพือ่ให้บรกิารและแนะน�า

แก่สถาบันในด้านวิศวกรรม	 สถาปัตยกรรม	 กฎหมาย	 เศรษฐศาสตร์	 การเงิน	 การคลัง	 สิ่งแวดล้อม	

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	สาธารณสุข	การออกแบบ	การควบคุมงาน	การศึกษาวิจัย	และอื่น	ๆ
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 “กำรจ้ำงปฏิบัติงำนโครงกำร”	 หมายความว่า	 การจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความรู	้

ความช�านาญในการปฏิบัติงาน	 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยหรือโครงการท่ีมีการก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุด

ชัดเจน

 2.6.2 แนวปฏิบัติด้ำนพัสดุ

	 (1)	กรณีโครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดย	สวพส.	และโครงการวิจัยร่วมในส่วนที่นักวิจัยของ	สวพส.	

เป็นผู้ด�าเนินการ	 การด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 ท่ีดิน	 และสิ่งก่อสร้าง	 ยกเว้น	 ค่าเช่าท่ีพัก				

ค่าอาหาร	 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม	 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	 ค่าใช้น�้า-ไฟฟ้า-โทรศัพท์	 ท่ีเรียกเก็บ												

เป็นรายเดอืน	ให้ด�าเนนิการจดัหาตามระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัวจัิยและพฒันาพืน้ทีส่งูว่าด้วยการพสัด	ุ

พ.ศ.	2552

	 (2)	 กรณีโครงการวิจัยร่วมในส่วนที่ด�าเนินการโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	 ให้ใช้ระเบียบ

ของ	สวพส.	และหรือของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	โดยไม่ขัดต่อแนวปฏิบัติด้านการเงิน	บัญชี	และพัสดุนี้

	 (3)	 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และการจัดจ้าง	 จะท�าโดยวิธีใดก็ได้ที่สะดวก	 รวดเร็ว	 เป็นผลดีต่อ

โครงการและไม่ขัดต่อระเบียบของ	 สวพส.	 และ/หรือระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	 โดยให้

ค�านึงถึงคุณภาพ	ประสิทธิภาพการใช้งาน	ความต้องการของผู้ใช้งาน	ราคาที่เหมาะสม	และความสามารถ

ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน		ส�าหรับการควบคุมครุภัณฑ์	ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

 2.6.3 แนวปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง

	 หากผูร้บัทุนจะด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์เพ่ือเป็นอปุกรณ์การวิจยัในการด�าเนนิการโครงการ

วิจัยตามสัญญา	 ผู้รับทุนจะต้องส่งใบเสนอราคาการจัดซ้ือจัดจ้างให้	 สวพส.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ					

ก่อนทกุครัง้	แล้วจงึจะด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างได้	โดยเมือ่ได้จดัซือ้หรอืจดัจ้างเสรจ็แล้ว	ผูร้บัทนุจะต้องระบุ

ข้อความไว้ทีค่รภุณัฑ์หรอือปุกรณ์การวจิยัทกุรายการว่า	“จดัซือ้โดยทนุอดุหนนุกำรวจิยัของสถำบนัวจิยั

และพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. .... (ระบุปีท่ีจัดซ้ือ)”	 พร้อมท้ังมีตราของผู้ให้ทุนปรากฏ								

ให้เห็นเด่นชัด	และให้ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์การวิจัยดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ	สวพส.	ทั้งนี้	รวมถึงกรณีที่

ผู้รับทุนมีความจ�าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างท�าครุภัณฑ์เพิ่มเติมในระหว่างการด�าเนินโครงการวิจัยซึ่งมิได้ระบุ									

รายละเอยีดไว้ในข้อเสนอโครงการ	ผูร้บัทนุจะต้องส่งรายการ	รายละเอยีด	ราคาพร้อมค�าชีแ้จงความจ�าเป็น

ในการจัดซื้อจัดจ้างให้	สวพส.	พิจารณาอนุมัติก่อน	จึงจะด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

	 เมื่อท�าโครงการวิจัยเสร็จหรือโครงการวิจัยต้องยุติหรือสิ้นสุดลง	ไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ผู้รับทุนจะต้อง

ท�าบัญชีแสดงรายการ	 ครุภัณฑ์	 เคร่ืองมือ	 เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายข้างต้นท่ียังคงเหลืออยู่										

และจัดการเคลื่อนย้ายเก็บรักษาตามค�าสั่งของ	 สวพส.	 ผู้รับทุนต้องดูแลครุภัณฑ์	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้									

และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง	และต้องคืนครุภัณฑ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	

และวัสดอุุปกรณ์ดงักล่าวให้แก่	สวพส.	ในสภาพดีตามความเหมาะสม	แต่ไม่ต้องรบัผดิชอบส�าหรบัการเสือ่ม

สภาพตามปกติ
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2.7 กรณีกำรผิดสัญญำ

	 หากผู้รับทุนไม่สามารถด�าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาและผู้ให้ทุน					

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา	 ผู้รับทุนจะต้องช�าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ทุนในอัตราร้อยละ	 0.05	 ของทุนอุดหนุน						

การวิจัยตามสัญญาต่อวัน	 นับถัดจากวันที่ก�าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ให้ทุนได้ขยายให้จนถึง				

วันที่ด�าเนินการวิจัยแล้วเสร็จจริง	

2.8 สิทธิในผลกำรวิจัยและทรัพย์สินทำงปัญญำ

	 ให้เป็นไปตามประกาศสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	เรือ่ง	การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญาและ

การจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 ซ่ึงสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ท่ี	 เว็บไซต์ของ	

สวพส.	http://www.hrdi.or.th/
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	 การบริหารโครงการและจัดการโครงการเป็นหน้าที่ของผู้รับทุนในการจัดการซึ่งมีบทบาททั้งใน				

แง่ของการบริหารโครงการวิจัยให้ทันเวลา	 บริหารเงิน	 บริหารคน	 วางแผน	 ควบคุมทรัพยากรต่าง	 ๆ										

และรายละเอียดของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในโครงการ	 เพื่อให้โครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์	 ตั้งแต่เริ่ม

โครงการจนโครงการส�าเร็จ

	 การบริหารโครงการวิจัย	ประกอบด้วย		

1)	การบริหารงบประมาณ

2)	การรายงานความก้าวหน้าโครงการ

3)	การติดตามและประเมินโครงการ

4)	การปรับแผนงาน

5)	การขอขยายระยะเวลา

6)	การปิดโครงการ

3.1 กำรบริหำรงบประมำณ

	 สวพส.	มอบความไว้วางใจให้ผูรั้บทนุ	ผูเ้ป็นหัวหน้าโครงการใช้ดลุยพนิจิพจิารณาการจ่ายเงนิของ

โครงการให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ	 ทั้งนี้ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายเงิน

ทุนวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน	 บัญชี	 และพัสดุของ	 สวพส.	 ตลอดจนรวบรวมเก็บหลักฐาน															

การใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและเอกสารทางบัญชีไม่น้อยกว่า	10	ปี	เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

1)	 ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการย่อย	 เพื่อติดตาม			

การใช้จ่ายเงินในแต่ละรายการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

2)	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	 ให้กระท�าได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ	 20							

โดยให้ท�าหนังสือขออนุมัติผู้อ�านวยการ	สวพส.	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 (แบบฟอร์มขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ในภาคผนวก	ฌ)

3)	จัดท�าบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ	และพร้อมที่จะให้

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

3.2 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร

3.2.1 กำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัยและกำรเบิกเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยโดยผู้รับทุน

	 ผู้รับทุนต้องจัดส่ง	“หนังสือขอส่งรายงานผลการวิจัยและเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย”	พร้อมซีดี

บันทึกข้อมูลรายงานให้กับ	 สวพส.	 4	 งวด	 ได้แก่	 รายงานการศึกษาเบื้องต้น	 (Inception	 Report)										

บทที่ 3
การบริหารงานวิจัย
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รายงานความก้าวหน้า	 (Progress	 Report)	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)																								

และรายงานฉบบัสมบรูณ์	(Final	Report)	ตามรายละเอยีดและวนัทีก่�าหนดในสญัญา	(องค์ประกอบรายงาน

ในภาคผนวก	 ง	 และแบบฟอร์มหนังสือน�าส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย											

ในภาคผนวก	จ)

3.2.2 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินโดยผู้รับทุน 

	 ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงานการเงิน	3	งวด	ได้แก่	(1)	รายงานความก้าวหน้า	(Progress	Report)	

(2)	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)	 และ	 (3)	 รายงานฉบับสมบูรณ์	 (Final	 Report)									

โดยแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืน�าส่งรายงานผลการวจิยัและเบกิเงินทนุอดุหนนุการวจิยั	(แบบฟอร์มรายงาน

การเงินในภาคผนวก	ฉ)

3.2.3 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรวิจัย

	 เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงาน	 ได้แก่	 รายงานการศึกษาเบื้องต้น	 (Inception	 Report)	 รายงาน

ความก้าวหน้า	 (Progress	 Report)	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)	 และรายงานฉบับ

สมบูรณ์	 (Final	 Report)	 ตามงวดงานนั้น	 คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยต้องตรวจ

พิจารณาและแจ้งให้ผูร้บัทนุแก้ไขรายงานผลการวจิยั	โดยต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน	30	วนั	นบัแต่

วนัทีไ่ด้รับรายงาน	พร้อมทัง้จัดท�ารายงานผลการพจิารณาเสนอต่อผูอ้�านวยการ	สวพส.	ภายใน	7	วนัท�าการ	

นับแต่วันตรวจพิจารณารายงานเสร็จสิ้นลง	

3.3 กำรติดตำมและประเมินโครงกำร

	 สวพส.	ก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย	ประกอบด้วย	

3.3.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย 

	 กระบวนการประเมินโครงการของ	สวพส.	อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน	เช่น	

การพิจารณาจากรายงานที่ได้รับ	 การเยี่ยมในพื้นที่ด�าเนินงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัย	 การประชุม

น�าเสนอผลงานและก�าหนดให้มีการวิพากษ์	 หรือการให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้ความเห็น	

เป็นต้น	ทั้งนี้นักวิจัยมีสิทธิ์ในการเห็นพ้องหรือแตกต่างกับผลการประเมินดังกล่าว	โดยต้องอยู่บนหลักการ

ของความถกูต้องทางวิชาการและเหตุผล	หากนกัวจิยัเห็นพ้อง	ควรน�าข้อแนะน�านัน้มาใช้พจิารณาปรบัปรงุ

การด�าเนินงานต่อไปเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	แต่หากนกัวจิยัมคีวามเหน็แตกต่างกบัข้อเสนอแนะดงักล่าว	

สามารถหาเหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป

3.3.2 กำรประเมินผลโครงกำรภำยหลังกำรสิ้นสุดกำรศึกษำวิจัย 

	 วตัถปุระสงค์เพือ่ประมวลผลโครงการวจิยัในการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์	โดยมคีณะท�างาน

เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิและผูป้ระเมนิ	ซึง่อาจครอบคลมุเฉพาะหวัข้อใดหวัข้อหนึง่หรอืมากกว่า	

ตามนโยบายของ	 สวพส.	 โดยนักวิจัยของ	 สวพส.	 และนักวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้ให้ข้อมูล												

ซึ่งผู้ประเมิน	 ได้แก่	หน่วยงานภายนอก	หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย	 ได้แก่	มูลนิธิโครงการหลวง					

ส�านักพัฒนาของ	สวพส.	หรือเกษตรกร	เป็นต้น	
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3.4 กำรปรับแผนงำน

	 ภายหลังจากที่ได้ด�าเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว	 หากผู้รับทุนหรือ	 สวพส.	 มีความเห็นว่า									

แผนงานทีว่างไว้เดมิไม่น่าจะน�าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้ังไว้ได้	กส็ามารถด�าเนนิการขอปรบัแผนงานใหม่

ให้เหมาะสมได้	 ทั้งนี้	 ต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดิมและระบุในสัญญารับทุนอุดหนุน				

การวิจัย	และด�าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณเดิมเป็นหลัก

	 ในกรณีที่ต้องการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน	 ให้ผู้รับทุนส่งหนังสือแจ้งเรื่องขออนุมัติมายัง	 สวพส.	

พร้อมทั้งให้เหตุผลและน�าเสนอแผนงานใหม่แทนแผนงานเดิม	 หากได้รับการอนุมัติจาก	 สวพส.	 แล้ว											

จึงจะสามารถด�าเนินการตามแผนใหม่ได้	 รายละเอียดตามเงื่อนไขสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	 ข้อ	 2.3								

และข้อ	2.4

3.5 กำรขอขยำยระยะเวลำ

	 เมื่อโครงการได้ด�าเนินมาระยะหนึ่งแล้ว	 หากผู ้รับทุนพบอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้															

และเหน็แนวโน้มว่า	ไม่สามารถด�าเนนิการได้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่�าหนดในสญัญา	ให้ผูร้บัทนุประสานงาน

กบัผู้ประสานงานโครงการนัน้	ๆ 	ของ	สวพส.	ทนัที	และท�าเรือ่งขออนมุตัขิยายเวลาโครงการตามความจ�าเป็น

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ	 รวมถึงแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ																		

ในการขยายระยะเวลา	หากมเีหตผุลเพียงพอ	สวพส.อาจพจิารณาให้ขยายเวลาของสญัญาออกไปได้	แต่หาก

ผู้รับทุนไม่สามารถให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่า	ความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ควบคุมไม่ได้	อาจท�าให้

การขยายเวลาโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ	 ทั้งนี้	 สวพส.จะท�าหนังสือเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้หัวหน้า

โครงการรับทราบ

ตัวอย่ำง โครงกำรวิจัย..............................................

ช่วงต่อขยายโครงการ.............	วัน	วันที่.....................	ถึง...................

แผนงำน
ระยะเวลำ (วัน)

1-30 30-90 90-120 120-150 150-180 180-210 180-240

กิจกรรม	1

กิจกรรม	2

กิจกรรม	3

กิจกรรม	4

หมำยเหตุ		แผนงานเดิม

แผนงานใหม่

ในกรณีที่การขยายเวลาโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ	ผู้รับทุนจะต้องด�าเนินการตามที่ก�าหนดในสัญญาเดิม
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3.6 กำรปิดโครงกำร

	 เมื่อโครงการวิจัยได้ด�าเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผล

โครงการวจิยัได้ตรวจรบัผลงานว่าถกูต้องครบถ้วนตามสญัญา	และ	สวพส.ได้โอนเงนิงวดสดุท้าย	ค่าบรหิาร

โครงการ	และเงนิประกนัผลงานให้กบัผู้รบัทนุแล้ว	ให้ผูร้บัทุนปิดบัญชีโครงการ	จดัท�าหนงัสอืและส่งเอกสาร

ให้ทาง	สวพส.	ดังนี้

1)	หนังสือแจ้งปิดโครงการ	และปิดบัญชีโครงการวิจัย	

2)	หนังสือคนืเงนิส่วนทีเ่หลอื	(ถ้าม)ี	พร้อมดอกเบีย้	พร้อมส�าเนาใบน�าฝาก	โดยให้โอนเงนิเข้า

บัญชีของ	สวพส.

3)	ส�าเนาสมุดบัญชีที่ปิดแล้ว	

4)	บัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	และจัดการเคลื่อนย้ายตามค�าสั่งของ	สวพส.	

5)	หนังสือขอใช้ครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของหน่วยงาน	(ถ้าจ�าเป็น)



ภาคผนวก





ภาคผนวก ก
แบบฟอรมขอกำาหนดโครงการวิจัย

(Terms of Reference)



28 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์มข้อก�ำหนดโครงกำรวิจัย (Terms of Reference)

ข้อก�ำหนดโครงกำร (Terms of Reference)

โครงกำรวจิยั……………………………………………………………………………..............………………………………….

โครงกำรย่อยที่ … : ……………………….....………………………………....................…………………………(ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	.............

***************************************************************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล 

	 .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์

2.1...................................................................................................................................................................

2.2...................................................................................................................................................................

2.3....................................................................................................................................................................

3. เป้ำหมำยของโครงกำร

.........................................................................................................................................................................

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

.........................................................................................................................................................................

5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร

				5.1	ผลผลิต	(Output)	และตัวชี้วัดผลผลิต

.........................................................................................................................................................................

				5.2	ผลลัพธ์	(Outcome)	และตัวชี้วัดผลลัพธ์

.........................................................................................................................................................................
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6. ขอบเขตของกำรศึกษำ

				6.1	ขอบเขตการศึกษา	

.........................................................................................................................................................................

				6.2	วิธีการศึกษา	:	ผู้รับทุนเป็นผู้ก�าหนดวิธีการศึกษา

7. พื้นที่ด�ำเนินกำรวิจัย/เก็บข้อมูล

.........................................................................................................................................................................

8. งบประมำณ

				สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)		

9. ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	จ�านวน	......	วัน	(นับแต่วันลงนามในสัญญา)

กิจกรรม
ระยะเวลำด�ำเนินกิจกรรม	(วัน)

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

1.	เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น	

(Inception	Report)

2.	เสนอรายงานความก้าวหน้า	

(Progress	Report)

3.	เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์		

(Draft	Final	Report)

4.	เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์

(Final	Report)
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10. กำรเสนอผลงำน

 10.1 เสนอรำยงำนกำรศึกษำเบ้ืองต้น (Inception Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายใน										

ระยะเวลา	...	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย

(1)	เอกสารฉบับที่	1	รายงานการศึกษาเบื้องต้น	โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	คณะผู้วิจัย	

สารบัญ	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	 วิธีการวิจัย										

สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	แผนการด�าเนินงานตลอดโครงการวิจัย	ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	

งบประมาณในการด�าเนินการวจัิย	ผลการวจิยั	งานทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป	และเอกสารอ้างองิ	

จ�านวน	10	เล่ม

(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

 10.2 เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายใน

ระยะเวลา	...	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย	

(1)	เอกสารฉบับที่	1	รายงานความก้าวหน้า	โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	คณะผู้วิจัย	

สารบัญ	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	 วิธีการวิจัย	

สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	แผนการด�าเนินงานตลอดโครงการวิจัย	ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	

งบประมาณในการด�าเนินการวิจัย	 ผลการวิจัย	 งานที่จะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง	

และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม

(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

(3) รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 10.3 เสนอร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายใน

ระยะเวลา	...	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย	

(1) เอกสารฉบับที่	1	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	

กิตตกิรรมประกาศ	คณะผูว้จิยั	บทสรปุส�าหรบัผูบ้รหิาร	Executive	Summary	สารบญั	

บทคัดย่อ	 Abstract	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร				

วิธีการวิจัย	 สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	 ผลการวิจัย	 วิจารณ์ผลการวิจัย	 สรุปผลการวิจัย				

งานที่จะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง	 และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัย						

กับผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม

(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

(3) รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง
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 10.4 กำรเสนอรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ก�าหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา	...	วัน 

ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย

(1)	 เอกสารฉบับที่	 1	 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	

กิตติกรรมประกาศ	คณะผู้วิจัย	บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	Executive	Summary	สารบัญ	

บทคัดย่อ	 Abstract	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	

วธิกีารวจัิย	สถานทีด่�าเนนิงานวจิยั	ผลการวจิยั	วจิารณ์ผลการวจิยั	สรปุผลการวจิยั	เอกสาร

อ้างอิง	และ	ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

(2) เอกสารฉบับที่	 2	 รายงานบทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	 (Executive	 Summary)	 โดยมี						

รายละเอยีดเบือ้งต้นประกอบด้วย	ความเป็นมาของโครงการ	วตัถปุระสงค์	ประมวลผลการ

วิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ	และสรุปผลการวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

(3)	ซีดีบันทึกรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	5	ชุด	

(4)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

หมำยเหตุ	การส่งรายงาน	อาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม	ดังนี้

 1)	รายงานความก้าวหน้า	(Progress	Report)	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น	วิจารณ์ผลการวิจัย	สรุปผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

 2)	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)	 ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	 เช่น	 ข้อเสนอแนะ	 ปัญหา														

และอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

	 3)	รายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น		ข้อเสนอแนะ	และภาคผนวก	

	 4)	 รายงานบทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	 (Executive	 Summary)	 ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	 เช่น	 ข้อเสนอแนะ

เพื่อการด�าเนินงานวิจัยต่อไป

11. ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย	การจ่ายเงิน	แบ่งออกเป็นงวด	ๆ	ดังนี้

 งวดที่ 1		เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ...	 (.........เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็นเงิน

ประกันผลงาน	 ร้อยละ	 5	 (ห้าเปอร์เซ็นต์)	 เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญาให้ทุนวิจัย

เรียบร้อยแล้ว

 งวดที่ 2		เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ...	 (.........เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น

เงินประกันผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซ็นต์)	เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น	

(Inception	Report)	และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ

ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

 งวดที่ 3		เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ...	 (........เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น

เงนิประกนัผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซน็ต์)	เมือ่นกัวจิยัได้จดัส่งรายงานความก้าวหน้า	

(Progress	 Report)	 และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ

ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
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 งวดที่ 4      เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ...	 (.......เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน	 ร้อยละ	 5	 (ห้าเปอร์เซ็นต์)	 เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งร่างรายงานผล				

การวิจัยฉบับสมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผล

โครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
 งวดสุดท้ำย เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ...	 (......เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น

เงนิประกันผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซน็ต์)	เมือ่นกัวจิยัได้จดัส่งรายงานผลการวจัิย
ฉบบัสมบรูณ์	(Final	Report)	และคณะกรรมการก�ากับและตดิตามผลโครงการวจิยั
ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

กำรจ่ำยเงินประกันผลงำน	สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน	45	วัน	นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

12. หน่วยงำนรับผิดชอบ

	 ส�านักวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

13. ผู้ศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น	ดังนี้

	 13.1	 หัวหน้าโครงการต้องส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญา............และมีผลงานการวิจัย											

และการด�าเนนิ	โครงการทางด้าน..................และมีประสบการณ์ทางการศกึษาวจิยั..............ไม่ต�า่กว่า…….ปี

	 13.2	 คณะท�างานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้าน.....................	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า

ปริญญา........	ทางด้าน...................หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

	 13.3	เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ	หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

14. กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

	 ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันก�าหนด	 จ�านวน	 5	 ชุด	 ส่งถึงผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 65	 หมู่	 1	 ต.สุเทพ	 อ.เมือง	 จ.เชียงใหม่	 50200											

โทรศัพท์	053-328224	โทรสาร	053-328225

15. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ

	 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ	 (Full	 proposal)	 จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา												

กลั่นกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 (องค์การมหาชน)														

โดยพจิารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference,	TOR)	
รวมถึงสาระทางวชิาการและความเป็นไปได้ของวธิกีารศึกษา	นอกจากนีย้งัพจิารณาจากผลสมัฤทธิ	์(ผลลพัธ์
และตวัชีว้ดั)	ของโครงการวจิยัทีจ่ะเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนืตามพนัธกจิของสถาบนั

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการวจิยัอาจขอข้อมลูเพิม่เตมิจากหัวหน้าโครงการ	รวมทัง้เจรจาต่อ
รองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม		หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้

	 ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้ง											
นดัหมายหวัหน้าโครงการวจิยัผ่านหวัหน้าหน่วยงานต้นสงักัดของนกัวจิยั	เพือ่ด�าเนนิการขัน้ต่อไป	โดยสงวนสทิธ์ิ

ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน



ภาคผนวก ข
แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย

(Full Proposal)
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Full Proposal)

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Full Proposal)

เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

***************************************************************************************************

1. ควำมสอดคล้องกับแผนงำนวิจัยของสถำบัน

				แผนงานวิจัย	..........................................................................................................................................

2. ชุดโครงกำร	(ภาษาไทย).........................................................................................................................

				ชื่อโครงการ		(ภาษาไทย)........................................................................................................................

				(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................

				ค�าส�าคัญ.................................................................................................................................................

				Keywords.............................................................................................................................................

3. ชื่อหัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำนสังกัด ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และ E-mail

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................

				คุณวุฒิ....................................................................................................................................................

				ต�าแหน่ง	(ทางวิชาการ/ราชการ)	...........................................................................................................

				หน่วยงาน.................................................................ภาควิชา.................................................................

				ที่อยู่........................................................................................................................................................

				โทรศัพท์/โทรสาร.....................................................E-mail...................................................................

4. ชื่อและสถำนที่ติดต่อของนักวิจัย หน่วยงำนสังกัด ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และ E-mail

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................

				คุณวุฒิ....................................................................................................................................................

				ต�าแหน่ง	(ทางวิชาการ/ราชการ)	...........................................................................................................

				หน่วยงาน...................................................................ภาควิชา...............................................................

				ที่อยู่........................................................................................................................................................

				โทรศัพท์/โทรสาร........................................................E-mail................................................................
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5. ชื่อและสถำนที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนของหัวหน้ำโครงกำร

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)	นาย/นาง/นางสาว................................................................................................

				ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................

				ต�าแหน่ง	................................................................................................................................................

				หน่วยงาน..................................................................ภาควิชา................................................................

				ที่อยู่........................................................................................................................................................

				โทรศัพท์/โทรสาร......................................................E-mail..................................................................

6. ได้เสนอโครงกำรนี้ หรือโครงกำรที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บำงส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้ำง

    ☐	ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

    ☐	เสนอต่อ...........................................................................................................................................

    ☐	ชื่อโครงการที่เสนอ..........................................................................................................................

    ☐	ก�าหนดทราบผล	(หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ).................................................................................

7. งบประมำณทั้งโครงกำร........................................................................บาท

				จาก	สวพส.		..........................................................................................บาท

				จากหน่วยงานอื่นที่เสนอขอโครงการวิจัยไว้	..........................................บาท

8. ระยะเวลำด�ำเนินงำน	..............................วัน		นับแต่วันลงนามในสัญญา
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รำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร

1. ปัญหำหลักที่ต้องกำรศึกษำและควำมส�ำคัญของเรื่อง 

(ในกรณีที่เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ	 สวพส.	 ควรระบุความสอดคล้องกับเป้าหมาย															

หรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการด้วย)	 นอกจากนี้ควรระบุผลการทบทวนเอกสาร	 (Literature	 review)											

ผลงานที่ผู้อื่นได้ท�ามาแล้ว	ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิดหรือการท�าวิจัยเรื่องดังกล่าว

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

(การเขียนวัตถุประสงค์	อาจแยกเป็นข้อ	ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง	และเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ

ด�าเนินการในปีที่ของบประมาณ	 และวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ	 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี)							

เพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการได้)	

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

				3.1)	ผลผลิต	(Output)	และตัวชี้วัดผลผลิต

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

				3.2)	ผลลัพธ์	(Outcome)	และตัวชี้วัดผลลัพธ์

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. ทฤษฎี สมมติฐำน หรือกรอบแนวควำมคิด (Conceptual Framework) หรือ Research             

Hypothesis ของโครงกำรวิจัย

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. เอกสำรอ้ำงอิง

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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6. ในกรณีของชุดโครงกำรให้แสดง Chart ควำมเชื่อมโยงของโครงกำรย่อยหรือกิจกรรมย่อย เพื่อน�ำ

ไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกัน

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

7. ขอบเขตของกำรศึกษำ

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

8. ระเบียบวิธีวิจัยของโครงกำรวิจัย/โครงกำรย่อย (Research Methodology) พร้อมกำรวำงแผน

ทำงสถิติ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรบันทึกข้อมูล

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

9. พื้นที่ด�ำเนินกำรวิจัย/เก็บข้อมูล

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

10. ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

11.  แผนกำรด�ำเนินงำนตลอดโครงกำร

กิจกรรม
จ�ำนวนวัน

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

1.	………….........................…………..

2.	ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น  •
3.	………...........................……………

4.	………………............................…..

5.	ส่งรายงานความก้าวหน้า •
6.	……………………...........................

7.	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ •
8.	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ •
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Milestone) ตลอดโครงกำร (แสดงในรูปตารางของช่วงเวลา,	กิจกรรมและ

ผลที่จะได้รับ)

ระยะเวลำ กิจกรรมที่ท�ำ ผลที่จะได้รับ

1*

2*

3*

4*

หมำยเหตุ		1*	คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น

2*	คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้า

3*	คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

4*	คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

13. แผนกำรเผยแพร่เทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 

(เช่น	ในรปูการผลติส่ือ-โสตทศันปูกรณ์การฝึกอบรม,	การน�าเสนอผลการวจิยัในทีป่ระชมุ,	การจัดท�า	pilot	

project,	การจัดประชุมสังเคราะห์ผลงานในลักษณะเดียวกัน,	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

หมายเหตุ	สามารถเสนองบประมาณโครงการในส่วนนี้	โดยแยกจากงบประมาณวิจัย

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

14. แนวทำงกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

15. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณองิตำมเกณฑ์ของ สวพส.	แบ่งงบประมาณออกเป็น	5	รายการหลกั	ดงันี้		

งบบุคลากร,	 งบด�าเนินการ,	 งบลงทุน	 (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเฉพาะที่จ�าเป็น	 และต้องชี้แจงเหตุผล

ประกอบ)	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	และค่าบริหารโครงการ	(ค่าตอบแทนสถาบัน)
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15.1 รำยละเอียดงบประมำณของข้อเสนอโครงกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. ....

    รำยกำร
งบประมำณ (บำท)

เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-...
1. งบบุคลำกร
1.1	ค่าจ้าง
				-	ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท	(....คน)

				-	ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาตรี	(....คน)

1.2 ค่ำตอบแทน
				-	ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
				-	ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ	(......	คน)

รวม

2. งบด�ำเนินงำน
				2.1	ค่าใช้สอย
				-	ค่าเบี้ยเลี้ยง
				-	ค่าที่พัก
				-	ค่าเดินทาง
				-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
				-	ค่าจ้างเหมาแรงงานและบริการ
				-	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
				-	ค่าจัดท�าต้นฉบับและเอกสารประชุมและรายงาน
				-	ค่าชดเชยเกษตรกร
				-	ค่าใช้สอยอื่น	ๆ
2.2 ค่ำวัสดุ
				-	วัสดุส�านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
				-	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
				-	วัสดุเกษตร	สารเคมี	และอุปกรณ์ภาคสนาม
				-	วัสดุเอกสาร	วารสารต่าง	ๆ
				-	วัสดุโฆษณา	เผยแพร่
				-	วัสดุอื่นๆ

รวม
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
				-	ค่าสาธารณูปโภค

รวม
4. งบลงทุน* : ค่ำครุภัณฑ์
                  สิ่งก่อสร้ำง

รวม
5. ค่ำบรหิำรโครงกำรตำมระเบยีบ สวพส.โดยไม่รวม

งบค่ำครุภัณฑ์และงบเดินทำงต่ำงประเทศ 
รวมทั้งหมด (บำท)

หมำยเหตุ	1.	ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2.	ขอยืนยันงบประมาณ	จ�านวน	..............	บาท	(......................บาทถ้วน)		โดยไม่สามารถปรับลดได้อีก
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15.2 ภำพรวมงบประมำณกำรวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดระยะเวลำของโครงกำร (กรณีเป็น

โครงการต่อเนื่อง) โดยงบประมำณปีนี้เป็นกำรด�ำเนินงำนปีที่....

16. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ	(ถ้ามี)

17. ค�ำรับรองกำรปฏิบัติงำนโดยหัวหน้ำโครงกำร

	 ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ	 และข้อก�าหนดในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย										
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	โดยเคร่งครัด

	 	 	 	 	 	 ลายเซ็น...................................................
	 	 	 	 	 	 						(..............................................)
	 	 	 	 	 	 	 หัวหน้าโครงการวิจัย
	 	 	 	 	 	 วันที่..........เดือน...................พ.ศ.	..........

18. ค�ำยนิยอมให้ด�ำเนนิกำรวจัิยโดยหัวหน้ำหน่วยงำน	พร้อมลายเซน็	(ตวัอย่างเช่น	มลูนธิโิครงการหลวง:
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	สถาบันการศึกษา	:	อธิการบดี	หน่วยงานราชการระดับกรม:อธิบดี	เป็นต้น)

	 ข้าพเจ้าอนญุาตให้ใช้สถานที	่บคุลากร	และอปุกรณ์การวจิยั	ในการวจิยันี	้และรบัรองว่า	จะควบคมุ
ติดตามการด�าเนินงานวจิยั	การรายงานผล	ตลอดจนเรือ่งอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย	จนเสรจ็สิน้โครงการ

	 	 	 	 	 	 ลายเซ็น...................................................
	 	 	 	 	 	 						(..............................................)
	 	 	 	 	 	 						ต�าแหน่ง	.................................
	 	 	 	 	 	 วันที่..........เดือน...................พ.ศ.	..........

รำยกำร
งบประมำณรำยปี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม 3 ปี

1.	งบบุคลากร

2.	งบด�าเนินงาน

3.	ค่าใช้จ่ายอื่น

4.	งบลงทุน

5.	ค่าบริหารโครงการวิจัย

รวมงบประมาณรายปี
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ค�ำชี้แจงเหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรจัดหำครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง

ซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้และความจ�าเป็นต่อโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................	
สถานภาพของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้ในหน่วยงานของท่าน	(กรุณาท�าเครื่องหมายที่หน้าหัวข้อ)

    ☐	ไม่มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้เลย
    ☐	มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ที่ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน	คือ

	 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	 	 	 สถานภาพและการใช้งานในปัจจุบัน

1.	.................................................	 		 ..........................................................................................
2.	.................................................	 	 ..........................................................................................
3.	.................................................	 		 ..........................................................................................

    ☐	ปัจจุบันมีอยู่แล้ว		โดยมีสถานภาพและการใช้งานดังนี้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ประวัติคณะผู้วิจัย

1.	ชื่อ-นามสกุล	(ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................

2.	เลขหมายบตัรประจ�าตัวประชาชน................................................................................................................
3. ต�าแหน่งในโครงการวิจัยนี้	 (ระบุต�าแหน่ง	 หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ	 พร้อมร้อยละของ												
ความรับผิดชอบ)	........................................................................................................................................
4. ต�าแหน่งปัจจบุนั	(อาจารย์,	ผศ.,	รศ.,	ศ.,	ต�าแหน่งทางราชการหรอืหน่วยงานต้นสงักัด)....................................
5.	สถานที่ติดต่อ	(ที่ท�างาน)	........................................................................................................................

โทรศพัท์/โทรสาร........................................................................................................................................
E-mail	address.........................................................................................................................................

6.	ทีอ่ยู	่(บ้าน)...................................................................................................................................................
โทรศพัท์/โทรสาร........................................................................................................................................

7.	ประวัติการศึกษา	(ปริญญาตรี	-	เอก	;	สาขา	สถาบันและปีที่จบ)
.........................................................................................................................................................................
8.	สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ	(สามารถตอบได้มากกว่า	1	สาขา)
.........................................................................................................................................................................
9.	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

9.1		ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
.........................................................................................................................................................................

9.2	ผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
.........................................................................................................................................................................

9.3	ผลงานอื่น	ๆ	เช่น	ต�ารา	บทความ	สิทธิบัตร	ฯลฯ
.........................................................................................................................................................................

9.4	รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
.........................................................................................................................................................................
10.	 ในกรณีหัวหน้าชุดโครงการวิจัย	 โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน
และต่างประเทศ	เช่น	ผู้อ�านวยการแผนงานวิจัย,	หัวหน้าชุดโครงการวิจัย	(ระบุชื่อแผนงานหรือโครงการ
วิจัย)
.........................................................................................................................................................................
11.	ภาระงานในปัจจุบัน

11.1	งานประจ�า
.........................................................................................................................................................................

11.2	งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
.........................................................................................................................................................................



ภาคผนวก ค
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย

โครงกำร....................................................

	 สัญญาฉบับนี้ท�าขึ้น	ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ตั้งอยู่เลขที่	65	หมู่ที่	1	

ถนนสุเทพ	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่.............	เดือน................	พ.ศ.	..................

ระหว่าง	สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	(องค์การมหาชน)		โดย................................................ผูอ้�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า	“ผู้ให้ทุน”	ฝ่ายหนึ่งกับ	

 (หน่วยงำนของรัฐ)..........................................	ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่เลขที่....................................

ถนน....................................ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต........................จงัหวดั........................

รหสัไปรษณย์ี................โดย...............................................................ต�าแหน่ง.............................................							

ผูม้อี�านาจลงนามผกูพันปรากฏตามหนงัสือมอบอ�านาจเลขที.่.........../...................ลงวนัที.่...........................

 (หน่วยงำนเอกชน)	 ระบุชื่อบริษัทห้าง.................................................................................										

ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 	ณ	 	 ส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	 	 จังหวัด........................................								

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)	 มีส�านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................................ถนน.............................							

ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต........................จังหวดั........................รหสัไปรษณย์ี.........................

โดย................................................................ต�าแหน่ง............................................ผูม้อี�านาจลงนามผกูพนั

เป็นนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า							

เลขที่......./...........ลงวันที.่...............และหนังสือมอบอ�านาจเลขที่........./........ลงวันที.่................................

 (บุคคลธรรมดำ).......................................................................อาชีพ.......................................									

ต�าแหน่ง.......................สงักดั....................................บตัรประจ�าตวัประชาชน/บตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐ/อื่น	ๆ	................	เลขที่.................................อายุ..............ปีสัญชาติ.................ที่อยู่ตามบัตรเลขที่.......

................................ซอย..............................ถนน..............................ต�าบล/แขวง............................					

อ�าเภอ/เขต.....................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.......................ซึ่งได้รับอนุญาตจาก..............

................................ให้ท�าการวจัิยตามหนงัสอืเลขที.่.........	/.........ลงวนัที.่..................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า	“ผู้รับทุน”	อีกฝ่ายหนึ่ง

	 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพื่อท่ีจะด�าเนินการตามรายละเอียดท่ีก�าหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้ายสัญญา	ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา	และภาคผนวก	ดังต่อไปนี้	
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	 ภาคผนวก	ก	:	เงื่อนไขของสัญญา		 	 	 	 	 จ�านวน	.............หน้า

	 ภาคผนวก	ข	:	ข้อก�าหนดโครงการวิจัย	(Terms	of	Reference)			 จ�านวน	.............หน้า

	 ภาคผนวก	ค	:	ข้อเสนอโครงการวิจัย	(Full	Proposal)			 	 จ�านวน	.............หน้า

	 	 							พร้อมส�าเนาหนังสือน�าส่ง	 	 						

	 ภาคผนวก	ง	:	ก�าหนดระยะเวลาการท�าวิจัย	การส่งรายงานผลการวิจัย		 จ�านวน	.............หน้า

																													และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย	

	 รวมทั้งบันทึกข้อตกลงซึ่งอาจจัดท�าขึ้นภายหลังทุกฉบับ

	 เอกสารแนบท้ายสญัญาข้างต้นให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของสญัญานี	้ในกรณท่ีีมคีวามขัดแย้งกนัระหว่าง

ข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก	 ให้ถือข้อความในเง่ือนไขของสัญญาบังคับ													

และในกรณทีีเ่อกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง	ผูร้บัทนุต้องปฏบิตัติามค�าวนิิจฉยัของผูใ้ห้ทนุ	โดยค�าวนิจิฉยั

ของผู้ให้ทุนถือเป็นที่สุด

	 สัญญาน้ีท�าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน	 คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา			

โดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ....................................................	ผู้ให้ทุน

(.................................................)

	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ....................................................	ผู้รับทุน

(.................................................)

	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...................................................	พยาน

(.................................................)

	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...................................................	พยาน

(.................................................)
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ก

เงื่อนไขของสัญญำ

	 เงื่อนไขของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	 “โครงการ.............................................................”	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	............	จ�านวน	......	หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ก

เงื่อนไขของสัญญำ

1. ข้อควำมทั่วไป

    1.1 ขอบข่ำยของโครงกำรวิจัย

								โครงการวิจัย.............................................................................................ซ่ึงผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติ

ตามสญัญาน้ี	ซ่ึงต่อไปในสญัญาเรยีกว่า	“โครงการวจิยั”	ผูร้บัทนุจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

โครงการวิจัย	(Terms	of	Reference)	ที่ระบุไว้ในภาคผนวก	ข	และกิจกรรมซึ่งผู้รับทุนและผู้ให้ทุนตกลง

เพิ่มเติมจากภาคผนวก	ข

1.2 กฎหมำยที่จะต้องปฏิบัติตำม

	 	 	 	 ในการด�าเนินงานวิจัยตามสัญญานี้ผู้รับทุนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 เว้นแต่จะได้ตกลงกันให้เป็น										

อย่างอื่น

1.3 กำรบอกกล่ำว

								บรรดาค�าบอกกล่าวหรอืการให้ความยนิยอมหรอืความเหน็ชอบใด	ๆ 	ตามสญัญานีต้้องท�าเป็นหนงัสอื

และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว	หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

	 1)	ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

	 2)	ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 3)	ทางโทรสาร	หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของ

คู่สัญญาดังต่อไปนี้

	 ผู้ให้ทุน	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	เลขที่	65	หมู่	1	ถนนสุเทพ	ต�าบลสุเทพ 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5332-8224	โทรสาร	0-5332-8225

	 E-mail...........................................................................................................................................

	 ผู้รับทุน..................................................เลขที่.................หมู่.................ถนน................................

	 อ�าเภอ..................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................

	 โทรสาร	..................................................E-mail...........................................................................
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2. กำรเริ่มโครงกำรวิจัย กำรสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข และกำรบอกเลิกสัญญำ

				2.1	ผู้รับทุนต้องด�าเนินการวิจัยตามโครงการนี้ทันที	นับแต่วันลงนามในสัญญา	ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่ม

ด�าเนินการภายใน	30	วัน	นับจากวันดังกล่าว	ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

					2.2	มีระยะเวลาการด�าเนินการของการวิจัย......วัน	นับตั้งแต่วันที่..........................ถึงวันที่........................

    2.3	ผู้รับทุนจะต้องด�าเนินการวิจัยตามข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference)	และต้องด�าเนิน

การวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 ตามข้อเสนอโครงการวิจัย	 (Full	 Proposal)	 ตามเอกสารในภาคผนวก	 ข					

และ	ค	หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด�าเนินการวิจัยได้	หรือมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน	

และวธิกีารใด	ๆ 	ผูร้บัทนุต้องแจ้งให้ผูใ้ห้ทนุทราบเป็นหนงัสอืภายในก�าหนด	30	วนั	นบัจากวนัเกดิอปุสรรค

หรอืมคีวามจ�าเป็นดงักล่าว	ทัง้นีผู้ใ้ห้ทนุมีสทิธทิีจ่ะยตุกิารสนับสนุนทุนวจิยั	หรอืให้ความเหน็ชอบกบัการแก้ไข

เปล่ียนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม	 โดยทั้ง	 2	 กรณีจะมีผลถึงการคืนเงินทุนวิจัย	 หรือการปรับ

เปลี่ยนเงินทุนวิจัยตามแต่กรณี	โดยจะได้จัดท�าเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

				2.4	การโอนโครงการวิจัยและการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย

	 2.4.1	 ผู้รับทุนจะต้องไม่โอนโครงการวิจัย	 ไม่ให้ช่วงโครงการวิจัย	 มอบหมายโครงการวิจัย											

หรือละทิ้งโครงการวิจัย	ให้ผู้อื่นเป็นผู้ท�าโครงการวิจัยตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน

ด้วยประการใด ๆ	 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนก่อน	 และแม้จะได้รับความ

ยินยอมดังกล่าว	ผู้รับทุนก็ยังต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ	

	 2.4.2	 ผู้รับทุนจะแก้ไขเพ่ิมเติม	 หรือเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย	 หรือผู้ร่วมวิจัย																			

และรายละเอียดของโครงการวิจัยมิได้	 เว้นแต่ผู้รับทุนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน											

และผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนโครงการ	หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามแต่จะเห็นสมควร

				2.5	การระงับโครงการวิจัยชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้ทุน

	 2.5.1	 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	 หรือบอกเลิกสัญญานี้	 และระงับหรือ									

งดการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท�าวิจัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้	ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนและหรือผู้ร่วมวิจัย

มิได้ท�างานหรือท�าการวิจัยด้วยความช�านาญ	 หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จาก

นกัวจิยัระดบัเดยีวกนั	หรอืมิได้ปฏบัิตติามข้อสัญญา	หรือผู้รบัทุนไม่สามารถท�าการวิจยัต่อไปได้	หรอืไม่อาจ

ท�าให้แล้วเสร็จได้	 หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรยุติการท�าวิจัยไม่ว่ากรณีใด	 ๆ	 ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้ทุนจะ												

แจ้งให้ผู้รับทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	

	 ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะน�าโครงการวิจัยนี้ไปด�าเนินการต่อไปได้	 ไม่ว่าจะด�าเนินการเองหรือมอบให้

บุคคลอื่นใดด�าเนินการแทน	 แต่หากผู้รับทุนและ/หรือผู้ร่วมวิจัยจะด�าเนินการตามโครงการวิจัยนี้ต่อไป					

ไม่ว่าจะด้วยเงินส่วนตัวหรือเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งใดก็ตาม	 จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุน

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะกระท�าได้
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	 กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าการท�าการวิจัยของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด		

ตามสญัญาน้ี	หรอืจะเนิน่นานเกนิกว่าระยะเวลาตามโครงการวจิยัท่ีรบัทนุ	เป็นเหตใุห้โครงการของผูร้บัทนุ

จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป	ผู้ให้ทุนมีสิทธิจะระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและบอกเลิกสัญญา									

	 หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการ	(Technical	Problem)	และไม่สามารถที่จะแก้ไข

ได้	ท�าให้ไม่อาจด�าเนินโครงการต่อไป	หรือเกิดอุปสรรคอื่นใด	โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน	ผู้รับทุนจะต้อง

คืนเงินเฉพาะส่วนที่เหลือจากการด�าเนินโครงการที่ได้รับไปในแต่ละงวดนั้น	ๆ 	ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน	60	วัน	

นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ

	 2.5.2	 เมื่อผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกกล่าวตามข้อ	 2.5.1	แล้ว	 ผู้รับทุนจะต้องยุติการด�าเนินการ

วิจยัทนัท	ีและจดัท�ารายงานการท�าวจัิยทีไ่ด้ท�าไปแล้ว	พร้อมทัง้ข้อมลูการท�าวจิยัทัง้หมดส่งมอบให้ผูใ้ห้ทนุ

ภายใน	 45	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว	 ตลอดจนด�าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใด	 ๆ												

ที่อาจมีระหว่างการหยุดท�าการวิจัยโครงการวิจัยนั้นให้น้อยที่สุด

	 2.5.3	 เมื่อได้มีการเลิกสัญญาตามข้อ	 2.5.1	 และ	 2.5.2	 แล้ว	 ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนทั้งหมด					

ที่ได้รับไปตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน	 45	 วัน	 เว้นแต่ผู้รับทุนจะจัดท�ารายงานสรุปผลงานท่ีได้				

ด�าเนินการแล้วจนเป็นที่พอใจของผู้ให้ทุน		

	 ในกรณีนี้ผลงานที่ผู้รับทุนได้ส่งมอบแก่ผู้ให้ทุนแล้ว	 ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของ								

ผู้ให้ทุนโดยผู้รับทุนจะไม่เรียกร้องเอาเงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	หรือค่าเสียหายใด	ๆ	จากผู้ให้ทุน	

				2.6	การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับทุน

	 ถ้าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้	 ผู้รับทุนต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ทุน

ระบุรายละเอียดถึงเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนทราบ	 ถ้าผู้ให้ทุนมิได้ด�าเนินการแก้ไขให้ผู้รับทุนพอใจภายใน		

ระยะเวลา	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น	ผู้รับทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา	

				2.7	เหตุสุดวิสัย

	 2.7.1	เหตุสุดวิสัยหมายความว่า	เหตุใด	ๆ	อันจะเกิดขึ้นก็ดี	จะให้ผลพิบัติก็ดี	ไม่มีใครอาจป้องกันได้ 

แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น	 จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร	 อันพึง										

คาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

	 2.7.2	 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้	 เพราะเหตุสุดวิสัย								

คู่สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน	 15	 วัน	 นับแต่เหตุนั้นเกิดข้ึน													

และคู่สัญญาฝ่ายทีไ่ด้รบัแจ้งต้องพจิารณาว่ายอมรับเหตดุงักล่าวว่าเป็นเหตสุดุวสิยัหรอืไม่	แล้วแจ้งให้คูส่ญัญา

ฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

	 2.7.3	 ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น	 ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ระงบัลงชัว่คราว	เว้นแต่จะระบไุว้ในสญัญานีเ้ป็นประการอืน่	อย่างไรกต็าม	ผูร้บัทนุมสีทิธจิะได้รบัการขยาย

เวลาท�างานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไป	อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
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	 2.7.4	 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน	 หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงาน			

ตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน	 เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกัน	 เป็นเวลาเกินกว่า	 60	 วัน			

นบัจากวนัแจ้งเหตสุดุวสิยัตามข้อ	2.7.2	หากคูส่ญัญาฝ่ายใดเหน็ว่าเป็นการพ้นวสิยัทีจ่ะปฏบิตัติามสญัญานีไ้ด้ 

คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญา	โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

				2.8	สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการะงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

	 2.8.1	เมื่อมีการระงับการท�างานตามสัญญานี้ชั่วคราว	ตามสัญญาข้อ	2.7	ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้

ผู้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็นตามจ�านวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

	 2.8.2	 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ	 2.6	 หรือข้อ	 2.7	 ผู้ให้ทุนจะช�าระทุนวิจัยตามส่วนท่ี									

เป็นธรรมและเหมาะสมที่ก�าหนดในภาคผนวก	 ง	 ให้แก่ผู้รับทุนโดยค�านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง			

วันบอกเลกิสญัญา	ในกรณีเช่นน้ี	ผูใ้ห้ทนุมีสทิธทิีจ่ะยดึเงินประกนัผลงาน	หรอืบังคบัเอาแก่หนงัสอืค�า้ประกนั

ตามทีร่ะบไุว้ในภาคผนวก	ง	หรอืผูใ้ห้ทนุจะจ่ายคนืเงนิประกนัผลงานทีห่กัไว้ทัง้หมดหรอืคนืหนงัสอืค�า้ประกนั

ที่ยึดไว้ตามภาคผนวก	ง	แล้วแต่กรณี	รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตาม

สมควรและตามความเป็นจริง	ซึ่งผู้ให้ทุนยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้รับทุนด้วย	อย่างไรก็ตาม	 เงินชดเชยและเงิน	

ท่ีได้ช�าระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่ก�าหนดในภาคผนวก	 ง	 หรือตามที่ได้ตกลง				

แก้ไขกันไว้

				2.9	สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

	 เมือ่มกีารบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญา	ผูใ้ห้ทนุและผูร้บัทนุจะท�าความตกลงกนั

ในเรื่องค่าเสียหาย	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีที่การเลิกสัญญาเกิดขึ้น	เนื่องจากผู้รับทุนเป็นฝ่ายผิดสัญญา	ผู้ให้ทุน

มสีทิธนิ�าเงนิประกนัผลงานทีย่ดึไว้	หรือเงนิทีธ่นาคารผูค้�า้ประกนัส่งมาให้มาชดใช้เป็นค่าเสยีหายเบือ้งต้นได้

3. สิทธิและหน้ำที่ของผู้รับทุน

					3.1	ผูรั้บทนุจะต้องใช้ความช�านาญ	ความระมดัระวงัและความขยนัหมัน่เพยีรในการด�าเนนิงานโครงการ

วิจัยตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ	 และจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบให้ส�าเร็จลุล่วง															

เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป	ต้องคอยหมั่นตรวจสอบการท�าการวิจัยของ

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องอยู่เสมอว่าเป็นไปอย่างซือ่สตัย์ตรงไปตรงมา	ต้องมีการตรวจสอบบญัชีและสถานการณ์

ทางการเงินของโครงการทุกเดือน	และมีการตรวจสอบโดยไม่ก�าหนดล่วงหน้าเป็นครั้งคราว

				3.2	ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญาเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกิจกรรม

ของโครงการวิจัยตามสัญญานี้เท่านั้น	และจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด	และเหมาะสม	

				3.3	ผู้รับทุนจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด	ๆ	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ	เงินบ�าเหน็จ	หรือ	

ค่านายหน้าใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับการน�าสิ่งของหรือกรรมวิธีใด	 ๆ	ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครอง		

มาใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของสญัญานี	้เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นหนงัสอืว่าผูร้บัทนุอาจได้ผลประโยชน์

หรือเงินเช่นว่านั้นได้
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	 	 3.4	 ผู้รับทุนจะต้องจัดท�ารายงานการเงินเสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นงวด	 ๆ	 พร้อมกับรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย	(Progress	report)	และรายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	report)	ทั้งนี้	โดยมีรายละเอียดตามที่

ผู้ให้ทุนก�าหนด	 หากมีเงินเหลือเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้ว	 ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย													

ที่เกิดจากโครงการให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน	30	วัน	นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

				3.5	ทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งผู้ให้ทุนจะจ่ายให้ผู้รับทุนตามภาคผนวก	ง	นั้น	เป็นงบประมาณโครงการวิจัย

เพยีงอย่างเดยีว	ซึง่ผูร้บัทนุจะได้รบัเกีย่วกบัการด�าเนนิการวจิยัตามสญัญานี	้ผูร้บัทุนจะต้องไม่รบัค่านายหน้า

ทางการค้า	ส่วนลด	เบีย้เลีย้ง	เงนิช่วยเหลือใด	ๆ 	โดยตรงหรอืโดยอ้อมหรอืสิง่ตอบแทนใด	ๆ 	ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับสัญญานี้	หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้จากบุคคลหรือหน่วยงานใด	ๆ	ทั้งสิ้น

					3.6	หากผู้รับทุนได้จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือ	เครื่องใช้เป็นอุปกรณ์การวิจัยในการด�าเนินการโครงการวิจัย

ตามสัญญา	 ผู้รับทุนจะต้องจัดเก็บใบเสนอราคาหลักฐานการซื้อและการจ่ายเงินให้ผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบ	

โดยเมื่อได้จัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จแล้ว	 ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความไว้ท่ีอุปกรณ์การวิจัยทุกรายการว่า							

“จดัซ้ือโดยสัญญารบัทนุอดุหนนุการวจิยัโครงการ..................................................................................ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 .......”	 และให้อุปกรณ์การวิจัยดังกล่าวตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน	 เมื่อท�าโครงการวิจัยแล้วเสร็จหรือยุติลงด้วยประการใด	 ๆ	 ผู้รับทุนจะต้องท�าบัญชี

แสดงรายการ	 และหลักฐานการจัดซื้อ	 หลักฐานการจัดจ้างและการจ่ายเงิน	 เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยทั้งหมด	รวมทั้งวัสดุ	อุปกรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่	และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษา

ตามค�าสั่งผู้ให้ทุน	 ผู้รับทุนต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลา		

ทีค่รอบครอง	และต้องคนืเครือ่งมอืเครือ่งใช้และวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวให้ครบในสภาพดตีามความเหมาะสม	

แต่ไม่ต้องรับผิดชอบส�าหรับการเสื่อมสภาพตามปกติ

					3.7	ผู้รับทนุยนิยอมและอ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ห้ทนุหรอืผูท้ีผู่ใ้ห้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานทีท่�าการ

ของผู้รับทุนหรือสถานที่การวิจัย	เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้

				3.8	สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

	 3.8.1	สถาบนัมสีทิธนิ�าผลการวจัิย	ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระหว่างการด�าเนนิงานวจิยัและเม่ือการด�าเนนิงาน

วิจัยสิ้นสุดลงไปสนับสนุนการด�าเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงตามพันธกิจของ

สถาบันได้ตลอดเวลา	 หรือน�าไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใด	 ๆ	 หรือน�าไปใช้ใน																		

การวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป	หรือใช้ประโยชน์ใด	ๆ	ของสถาบันได้

	 ส�าหรบัผลการวจัิยทีส่นบัสนนุงานมลูนธิโิครงการหลวง	หรอืต่อยอดงานวจัิยของมูลนธิโิครงการหลวง

ผลการวิจัยให้ตกเป็นของมูลนิธิโครงการหลวง

	 3.8.2	 ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยให้ตกเป็นของสถาบัน	 เว้นแต่คู่สัญญา	 ทั้งสองฝ่าย							

มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญา
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	 3.8.3	 กรณีที่สถาบันน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ผลประโยชน์ที่ได้รับ						
หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเป็นของสถาบันทั้งหมด	ยกเว้น	กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุน
และน�ามาต่อยอดให้สถาบัน	จะท�าการตกลงเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน	
	 ทั้งน้ี	 การจัดสรรผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันว่าด้วยเรื่อง	 “การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)”

	 3.8.4	 ในกรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะน�าผลงานอันเนื่องมาจากโครงการนี้ไปต่อยอดหรือใช้ใน									
เชิงพาณิชย์หรือในการใด	 ๆ	 อันก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทน	 ผู้รับทุนจะต้องด�าเนินการ					
ตามที่ผู้ให้ทุนก�าหนดและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

	 3.8.5	 ในการที่ผู ้รับทุนจะน�าผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญานี้	 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน											
เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด	 ๆ	 หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า	 ณ	 ที่ใด	 ให้ถือเป็น										
ความรับผิดชอบของผู้รับทุน	 แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนก�าหนดก่อนจึงจะเผยแพร่หรือสาธิตได้	 การให้อนุญาตของผู้ให้ทุนไม่เป็นเหตุให้ผู้รับทุน
หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนตามมาจากการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว	
กรณีผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนให้มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยได้แล้ว	 ผู้รับทุนจะต้องลงข้อความไว้ที่			
หน้าปกว่า	 “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 (องค์การมหาชน)”	 ให้ม	ี													
ตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปก	 และ	 “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย	
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป”	 และส่งส�าเนาของ										
สิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุน	จ�านวน	1	ชุดด้วย

	 3.8.6	 ในกรณีที่ผลการวิจัยอันเนื่องมาจากโครงการนี้จะน�าไปสู่การประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 ผู้รับทุนจะต้องไม่น�าไปเผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด	 ๆ	 จนกว่า			
ผูใ้ห้ทุนจะได้ด�าเนินการขอรบัสทิธบิตัรเพือ่การประดิษฐ์หรอืออกแบบผลติภณัฑ์ดงักล่าวเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	

	 3.8.7	 ผู้รับทุนมีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตามโครงการวิจัยต่อผู้ให้ทุน	 ท้ังใน
ระหว่างการด�าเนินการวิจัยหรือเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้วโดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามท่ี										
ผู้ให้ทุนก�าหนด	 และผู้รับทุนมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยตามโครงการวิจัย				
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 3.8.8	 ในกรณีที่จะต้องด�าเนินการเพื่อจดสิทธิบัตร	 หรือเพื่อประโยชน์ในการโอนสิทธ	ิ																					
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลผลการวิจัยแก่ผู้ให้ทุน	 และจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้
จนกว่าจะได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

	 3.8.9	 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 ให้สถาบันมีอ�านาจด�าเนินการแต่เพียงผู้เดียว	
ทั้งนี้สถาบันอาจมอบหมายให้ผู้รับทุนหรือผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้ด�าเนินการแทนก็ได้	 ถ้าทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามวรรคแรกมคีวามซบัซ้อนและต้องอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	สถาบนัอาจจ้างบคุคลอืน่
เป็นผู้ด�าเนินการแทนได้	 ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของร่วมหลายฝ่าย	 สถาบันอาจแต่งตั้ง							

คณะร่วมเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้
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4. ควำมรับผิดชอบของผู้รับทุน

				4.1	ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนยอมรับว่ามีความเกี่ยวพันตามสัญญานี้	เป็นเพียงผู้ให้ทุนและผู้รับทุน	มิใช่เป็น

นายจ้างลูกจ้าง	หรือเป็นตัวแทนของผู้ให้ทุนแต่อย่างใด

				4.2	ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้ทุน	และป้องกันมิให้ผู้ให้ทุนต้องรับผิดชอบ	ในบรรดาสิทธิ

เรยีกร้องค่าเสยีหาย	ค่าใช้จ่าย	หรอืราคา	รวมตลอดถงึการเรียกร้องโดยบคุคลท่ีสามอันเกดิจากความผิดพลาด

หรือการละเว้นไม่กระท�าการของผู้รับทุน	หรือของลูกจ้างของผู้รับทุน

			4.3	ผู้รับทุนจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หรือสิทธิใด	ๆ	ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์

ของบุคคลที่สาม	ซึ่งผู้รับทุนน�ามาใช้ในการด�าเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้

5. พันธะหน้ำที่ของผู้ให้ทุน

	 	 	 5.1	 ผู้ให้ทุนจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องซ่ึงผู้ให้ทุนมีอยู่ให้แก่ผู้รับทุน	 โดยไม่คิดมูลค่า									

และภายในเวลาอันควร

				5.2	ในกรณทีีผู้่รับทนุร้องขอความช่วยเหลอื	ผูใ้ห้ทนุจะให้ความช่วยเหลอือ�านวยความสะดวกตามสมควร	

ทั้งนี้	เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการวิจัยของผู้รับทุนตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. วิธีกำรจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย

	 	 6.1	 ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้รับทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก	 ง	 โดยวิธีโอนเงิน

โดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของโครงการ

	 	 	 	 6.2	 ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องท�าการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุในภาคผนวก	 ข			

และภาคผนวก	ค	เนือ่งจากมเีหตนุอกเหนอืจากการควบคุมของผูรั้บทนุเกดิข้ึน	และซึง่ผูร้บัทุนไม่อาจคาดหมาย

ล่วงหน้าได้	 หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขโครงการวิจัยอันสืบเนื่องมาจาก													

การเรียกร้องของฝ่ายผู้ให้ทุน	 ผู้รับทุนจะได้รับค่าชดเชยรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้	 (ถ้ามี)	 เพ่ิมเติมโดย

ค�านวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก	ง

				6.3	ในกรณทีีค่วามล่าช้าเกดิจากฝ่ายผูใ้ห้ทนุ	และความล่าช้านัน้ท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ข้ึนเป็นพิเศษ	

ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องทุนอุดหนุน

การวิจัยเพิ่มเติมนั้น

7. อัตรำค่ำปรับ 

				7.1	หากผูร้บัทนุไม่สามารถด�าเนนิการวจิยัให้แล้วเสรจ็ตามเวลาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาและผูใ้ห้ทนุยงัมไิด้

บอกเลิกสัญญา	 ผู้รับทุนจะต้องช�าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ทุนในอัตราร้อยละ	 0.05	 ของทุนอุดหนุนการวิจัย

ตามสญัญาต่อวนั	หรอืเป็นจ�านวนเงนิวนัละ…......….บาท	(……....…..….…..)	นบัถัดจากวนัทีก่�าหนดแล้วเสรจ็											

ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ให้ทุนได้ขยายให้จนถึงวันที่ด�าเนินการวิจัยแล้วเสร็จจริง		 		
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				7.2	หากผู้รับทุนน�าส่ง	“รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”	ล่าช้ากว่าก�าหนดเกิน	45	วัน	นับถัดจาก			

วันก�าหนดส่งมอบผลงานตามสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ	2.7	 ให้ถือว่าผู้รับทุนส่งงาน

ล่าช้า	 ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนลดเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย	 และเงินค่าบริหารโครงการท่ียังคงค้างอยู	่										

ลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา

				7.3	หากผู้รับทุนน�าส่ง	“รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”	ล่าช้ากว่าก�าหนดเกิน	90	วัน	นับถัดจาก			

วันก�าหนดวันส่งมอบผลงานตามสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ	 2.7	 ให้ถือว่าผู้รับทุน							

ผิดสัญญา	ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนระงับการจ่ายเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย	และเงินค่าบริหารโครงการที่ยัง

คงค้างอยู่ตามที่ระบุในสัญญา

	 	 	 	 7.4	 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด�าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ในข้อ	 7.3	 ผู้ให้ทุน						

จะใช้สทิธบิอกเลิกสัญญาตามข้อ	2.5.1	กไ็ด้	และถ้าผูใ้ห้ทนุได้แจ้งข้อเรยีกร้องไปยงัผูร้บัทนุเมือ่ครบก�าหนด

แล้วเสรจ็ของงานขอให้ช�าระค่าปรบัแล้ว	ผูใ้ห้ทนุมสีทิธทิีจ่ะปรบัผูร้บัทนุจนถงึวนับอกเลกิสญัญาได้อกีด้วย

8. อื่น ๆ 

	 	 	 	 	 	 ผู้รับทุนต้องรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใด	 ๆ	 อันปรากฏในเอกสาร	 ซ่ึงผู้รับทุนได้ยื่น												

เพ่ือขอรับทุนหรือถ้อยค�าใด	 ๆ	 ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้	 รวมท้ังเอกสาร									

ในรายงานการวิจัยของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและ

ยินยอมให้ตรวจสอบได้
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ข

ข้อก�ำหนดโครงกำรวิจัย (Terms of Reference)

	 ข้อก�าหนดโครงการ	“…………………………………....…………………”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	…………			

จ�านวน	…..	หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ค

ข้อเสนอโครงการวิจัย	(Full	Proposal)	พร้อมส�าเนาหนังสือน�าส่ง

	 ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ	…..	วัน	ตามข้อเสนอโครงการ	“…………………………….……………”	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	……….	จ�านวน	……	หน้า



57คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ง

ก�ำหนดระยะเวลำท�ำกำรวิจัย กำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัยและเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยงวดเงินทุนวิจัย

	 จ�านวน	...	หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..

	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.………………………

ภำคผนวก ง

ก�าหนดระยะเวลาท�าการวิจัย		การส่งรายงานผลการวิจัย		

และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย

	 ผูร้บัทนุต้องเริม่ท�าการวจิยัภายในวนัที	่…..	เดอืน	…..	พ.ศ.	……	และด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน

วันที่	……	เดือน	………….	พ.ศ.	……….	ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	จ�านวนเงิน	…………………..	บาท	

(…………………………………………………………..บาทถ้วน)	ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรต่าง	ๆ	และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว	 และผู้รับทุนตกลงท�าสัญญาดังกล่าว	 โดยมีก�าหนดการส่งรายงานและเงื่อนไข			

การเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย	ดังนี้

ก�ำหนดกำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัย เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ

วันที่
ส่ง

รำยงำน
เงื่อนไขและรำยละเอียด

งวดกำรจ่ำย
เงิน

จ�ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

(บำท)

หักเงิน
ประกัน
ผลงำน
(บำท)

ค่ำบริหำร
โครงกำร
(บำท)

จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บำท)

-
	 	 	 	 เม่ือผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญารับทุน
อุดหนุนการวิจัย	และได้ส่งหนังสือขอเบิกเงิน
งวดที่	1	เรียบร้อยแล้ว

งวดที่	1
(…%)

ภายใน
….

	 	 	 	 	 เม่ือผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานการศึกษา	
เบื้องต้น	(Inception	Report)	ประกอบด้วย

      	1)	เอกสารฉบับที่	1	รายงานการศึกษา
เบ้ืองต้น	 โดยมี	 รายละเอียดประกอบด้วย	
คณะผู้วิจัย	สารบัญ	บทน�า	วัตถุประสงค์

ขอบเขตของการศึกษา	 วิธีการวิจัย	 สถานที่
ด�าเนินงานวิจัย	 แผนการด�าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย	 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย									
งบประมาณในการด�าเนนิการวจิยั	ผลการวิจยั	
งานที่จะด�าเนินการต่อไป	และเอกสารอ้างอิง	
จ�านวน	10	เล่ม

				2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน	ที่บันทึกด้วย
โปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

    โดยคณะกรรมกำรก�ำกับและติดตำมผล
โครงกำรวิจัยได้ตรวจรับรำยงำนว่ำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำและผู ้อ�ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูงอนุมัติกำร
จ่ำยเงินแล้ว

งวดที่	2
(…%)
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ก�ำหนดกำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัย เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ

วันที่
ส่ง

รำยงำน
เงื่อนไขและรำยละเอียด

งวดกำรจ่ำย
เงิน

จ�ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

(บำท)

หักเงิน
ประกัน
ผลงำน
(บำท)

ค่ำบริหำร
โครงกำร
(บำท)

จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บำท)

ภายใน
………

				เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า	
(Progress	Report)	ประกอบด้วย
							1)	เอกสารฉบบัที	่1	รายงานความก้าวหน้า	
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	 คณะผู้วิจัย	
สารบญั	บทน�า	วัตถปุระสงค์	ขอบเขตของการ
ศึกษา	การตรวจเอกสาร	วิธีการวิจัย	สถานที่
ด�าเนินงานวิจัย	 แผนการด�าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย	 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย								
งบประมาณในการด�าเนนิการวิจยั	ผลการวจิยั	
งานที่จะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง				
และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัย						
กับผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม
	 	 	 2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	
					3) รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบ
พร้อมกับหนังสือน�าส่ง	
    โดยคณะกรรมกำรก�ำกับและติดตำมผล
โครงกำรวิจัย ได้ตรวจรับรำยงำนว่ำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำ และผู ้อ�ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูงอนุมัติกำร
จ่ำยเงินแล้ว

งวดที่	3
(…%)

ภายใน
………

	 	 	 	 เมื่อผู ้รับทุนได้จัดส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	ประกอบด้วย
	 	 	 	 1)	 เอกสารฉบับที่	 1	 ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	
กติตกิรรมประกาศ	คณะผูว้จิยั	บทสรปุส�าหรบั
ผู้บริหาร	 Executive	 Summary	 สารบัญ	
บทคัดย่อ	 Abstract	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	
ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร							
วธิกีารวจิยั	สถานทีด่�าเนนิงานวจิยั	ผลการวจิยั	
วิจารณ์ผลการวิจัย	สรุปผลการวิจัย	งานที่จะ
ด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง	 และตาราง
สรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย	
จ�านวน	10	เล่ม
	 	 	 	 2)	 ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด
						3)	รายงานการเงิน	จ�านวน			1	ชุด	โดย
แนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง	
    โดยคณะกรรมกำรก�ำกับและติดตำมผล
โครงกำรวิจัยได้ตรวจรับรำยงำนว่ำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมสัญญำและผู ้อ�ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูงอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินแล้ว

งวดที่	4
(…%)



60 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ก�ำหนดกำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัย เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ

วันที่
ส่ง

รำยงำน
เงื่อนไขและรำยละเอียด

งวดกำรจ่ำย
เงิน

จ�ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

(บำท)

หักเงิน
ประกัน
ผลงำน
(บำท)

ค่ำบริหำร
โครงกำร
(บำท)

จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บำท)

ภายใน
………

	 	 	 	 เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	
(Final	Report)	ประกอบด้วย

    1)	เอกสารฉบับที่	1	รายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	
กิตตกิรรมประกาศ	คณะผูว้จิยั	บทสรปุส�าหรับ
ผู้บริหาร	 Executive	 Summary	 สารบัญ	
บทคัดย่อ	 Abstract	 บทน�า	 วัตถุประสงค	์
ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร							
วธิกีารวิจัย	สถานท่ีด�าเนนิงานวจิยั	ผลการวิจัย	
วิจารณ์ผลการวิจัย	 สรุปผลการวิจัย	 เอกสาร
อ้างอิง	และ	ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงาน
วิจัยกับผลงานวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

    2)	เอกสารฉบับที่	2	รายงานบทสรุปส�าหรับ
ผู้บริหาร	และ	Executive	Summary	โดยมี
รายละเอยีดเบือ้งต้นประกอบด้วย	ความเป็นมา
ของโครงการ	 วัตถุประสงค์	 ประมวลผล								
การวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ	
และสรุปผลการวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

    3)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม	Microsoft	Word	 และ	 Adobe		
Acrobat	จ�านวน	5	ชุด

				4)	รายงานการเงิน	จ�านวน			1	ชุด	โดยแนบ
พร้อมกับหนังสือน�าส่ง	

     โดยคณะกรรมกำรก�ำกับและติดตำมผล
โครงกำรวิจัย ได้ตรวจรับรำยงำนว่ำถูกต้อง
ครบถ ้วนตำมสัญญำและผู ้อ�ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูงอนุมัติกำร
จ่ำยเงินแล้ว

งวด
สุดท้าย	
(…%)

รวมเป็นเงิน
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หมำยเหตุ 1. กำรส่งรำยงำน	ผู้รับทุนอาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม	ดังนี้

1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)	 รายละเอียดเพ่ิมเติม	 เช่น	 วิจารณ์ผลการวิจัย	 สรุปผลการวิจัย											

ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

2) ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	รายละเอียดเพิ่มเติม	 เช่น	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค				

ในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	

3) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น	ข้อเสนอแนะและภาคผนวก	

4) รำยงำนบทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร และ Executive Summary	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น	ข้อเสนอแนะเพื่อการด�าเนิน

งานวิจัยต่อไป

2. วิธีกำรจ่ำยเงิน 

1) ทุนอุดหนุนกำรวิจัย	 ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน	 โดยผู้ให้ทุนจะโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารของผู้รับทุน	ชื่อธนำคำร.........................................................สำขำ............................................... 

ช่ือบัญชี.................................................... เลขที่บัญชี..................................	 และผู้รับทุนตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ	และยินยอมให้มีการหักเงินโอนในงวดนั้น	ๆ	

และส่งใบเสร็จรับเงินให้สถาบันภายใน	10	วันท�าการ	นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

2) กำรหักเงินประกันผลงำน	สถาบันจะหักเงินที่จ่ายแต่ละงวดในอัตราร้อยละห้าของเงินทุนวิจัย	เพื่อเป็นการประกัน

ผลงาน	หรือคู่สัญญาอาจใช้หนังสือค�้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค�า้ประกันตามที่สถาบันจะก�าหนดวาง

ค�้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้	โดยสถาบันจะคืนเงินจ�านวนดังกล่าว	หลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้าย

3) ค่ำบริหำรโครงกำร	ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด	โดยผู้ให้ทุนจะโอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานต้นสังกัด	ชื่อธนำคำร….........………………......................................................

สำขำ..………………....……….......……… ชือ่บญัช.ี.…………...….......…….…..……….…… เลขทีบ่ญัช.ี.…….....…...…………….…

และหน่วยงานต้นสังกัดตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคาร										

เรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินโอนในงวดนั้น	ๆ	โดยจะจ่ายเป็น	2	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่	 1	 ร้อยละ	 50	 ของเงินค่าบริหารโครงการ	 เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า	 (Progress	 Report)															

และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	และผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการจ่ายเงิน	

ครั้งที่	 2	 ร้อยละ	 50	 ของเงินค่าบริหารโครงการ	 เมื่อผู ้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	 (Final	 Report)																									

และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	และผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการจ่ายเงิน

3. กำรยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย

ผู้ให้ทุนอาจจะยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้	 หากผู้รับทุนท�าการวิจัย	 ไม่เป็นไปตาม														

ข้อก�าหนดของสญัญา	และจะจ่ายให้ต่อเมือ่ผูร้บัทนุได้ท�าการแก้ไขข้อบกพร่องน้ันแล้ว	จนเป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการ

ก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง





ภาคผนวก ง
องคประกอบของรายงาน
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รำยงำน …………………………………………………….….…
        (…………………………………………………….….…)

(ชื่อโครงกำรภำษำไทย) …………………………………………………….….…………….
(ชื่อโครงกำรภำษำอังกฤษ) ……………………………………………………….…………

โครงกำรย่อยภำยใต้ชุดโครงกำร : ……… (กรณีเป็นชุดโครงการ) ………………..
               แผนงำนวิจัย : …………………………………………………….………

โดย
…… (ชื่อและนามสกุลหัวหน้าโครงการ)	….…และคณะ

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

ปกนอก
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รำยงำน …………………………………………………….….…
(…………………………………………………….….…)

(ชื่อโครงกำรภำษำไทย) …………………………………………………….….….…
(ชื่อโครงกำรภำษำอังกฤษ) …………………………………………………….….…

โครงกำรย่อยภำยใต้ชุดโครงกำร : …… (กรณีเป็นชุดโครงการ) ……………
แผนงำนวิจัย : ……………………………………………………

       คณะผู้วิจัย     สังกัด

					1.	................................................	 		 .......................................................
					2.	................................................	 		 .......................................................
					3.	................................................	 		 .......................................................
					4.	................................................	 		 .......................................................
					5.	................................................	 		 .......................................................
					6.	................................................	 		 .......................................................

เดือน ปี ที่จัดท�ำรำยงำน

ปกใน



66 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

องค์ประกอบของรำยงำน

1. รำยงำนกำรศึกษำเบื้องต้น (Inception Report)

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

บทที่	1	บทน�า

บทที่	2	การตรวจเอกสาร

บทที่	3	วิธีการวิจัย

	 3.1	…….

	 3.2	……

บทที่	4	ผลการด�าเนินงาน

	 4.1	……

	 4.2	…..

เอกสารอ้างอิง
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 2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

บทที่	1	บทน�า

บทที่	2	การตรวจเอกสาร

บทที่	3	วิธีการวิจัย

	 3.1	…….

	 3.2	……

บทที่	4	ผลการวิจัย

	 4.1	……

	 4.2	…..

บทที่	5	วิจารณ์ผลการวิจัย	(ถ้ามี)	

บทที่	6	สรุปผลการวิจัย	(ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะ	(ถ้ามี)

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	(ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก	(ถ้ามี)

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย

หมำยเหตุ :	1.	บทที่	4	และ	5	อาจรวมเป็นบทเดียวกัน	(ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)

	 				2.	รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�าส่ง
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3. ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	

Executive	Summary	

สารบัญ

บทคัดย่อ

Abstract

บทที่	1	บทน�า

บทที่	2	การตรวจเอกสาร

บทที่	3	วิธีการวิจัย

											3.1	…….

											3.2	……

บทที่	4		ผลการวิจัย

											4.1	……

											4.2	…..

บทที่	5	วิจารณ์ผลการวิจัย

บทที่	6	สรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ	(ถ้ามี)

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	(ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก	(ถ้ามี)

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย

หมำยเหตุ :	1.	บทที่	4	และ	5	อาจรวมเป็นบทเดียวกัน	(ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)

	 				2.	รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�าส่ง
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4. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร	

Executive	Summary

สารบัญ

บทคัดย่อ

Abstract

บทที่	1	บทน�า

บทที่	2	การตรวจเอกสาร

บทที่	3	วิธีการวิจัย

											3.1	…….

											3.2	……

บทที่	4	ผลการวิจัย

											4.1	……

											4.2	…..

บทที่	5	วิจารณ์ผลการวิจัย

บทที่	6	สรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ	(ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก	(ถ้ามี)

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย

หมำยเหตุ :	1.	บทที่	4	และ	5	อาจรวมเป็นบทเดียวกัน	(ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)

	 				2.	รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�าส่ง
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สรุปรำยละเอียดองค์ประกอบของรำยงำนแต่ละฉบับ

องค์ประกอบ รำยละเอียดเนื้อหำ
รำยงำนกำร

ศึกษำเบื้องต้น
รำยงำนควำม

ก้ำวหน้ำ
ร่ำงรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์

รำยงำน
ฉบับสมบูรณ์

1. เล่มรำยงำน

กิตติกรรมประกาศ X X ✓ ✓
คณะผู้วิจัย ✓ ✓ ✓ ✓
บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร X X ✓ ✓
Executive	Summary X X ✓ ✓
สารบัญ ✓ ✓ ✓ ✓
บทคัดย่อ X X ✓ ✓
Abstract X X ✓ ✓

บทที่	1

-	บทน�า ✓ ✓ ✓ ✓
-	วัตถุประสงค์ของการวิจัย ✓ ✓ ✓ ✓
-	ขอบเขตของการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓

บทที่	2 -	การตรวจเอกสาร ✓ ✓ ✓ ✓

บทที่	3

-	วิธีการวิจัย ✓ ✓ ✓ ✓
-	สถานที่ด�าเนินการวิจัย ✓ ✓ ✓ ✓
-	แผนการด�าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย

✓ ✓ X X

-	ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย ✓ ✓ X X

-	งบประมาณในการด�าเนินการวิจัย ✓ ✓ X X

บทที่	4 -	ผลการวิจัย ✓ ✓ ✓ ✓
บทที่	5 -	วิจารณ์ผลการวิจัย X (ถ้ามี) ✓ ✓
บทที่	6 -	สรุปผลการวิจัย X (ถ้ามี) ✓ ✓

งานที่จะด�าเนินการต่อไป ✓ ✓ ✓ X

ข้อเสนอแนะ X (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี)

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน X (ถ้ามี) (ถ้ามี) X

เอกสารอ้างอิง ✓ ✓ ✓ ✓
ภาคผนวก X (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี)

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลงานวิจัยกับแผนงานวิจัย	
(ตามตัวอย่างที่แนบ)

X ✓ ✓ ✓

รายงานการเงิน X ให้แนบพร้อมหนังสือน�าส่ง

2. เล่มบทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)

ความเป็นมาของโครงการ X X X ✓
วัตถุประสงค์ X X X ✓
ผลการวิจัย	(แยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ) X X X ✓
สรุปผลการวิจัย X X X ✓
ข้อเสนอแนะ X X X (ถ้ามี)

หมำยเหตุ : ✓ หมายถึง		ให้มีรายละเอียดเนื้อหาในเล่มรายงาน
    X  หมายถึง		ไม่ต้องมีรายละเอียดเนื้อหาในเล่มรายงาน
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ตัวอย่ำง ตำรำงสรุปเปรียบเทียบผลงำนวิจัยกับแผนงำนวิจัย

วัตถุประสงค์ กิจกรรมวิจัย ผลการด�าเนินงาน

1)	..............................................	 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

2)	..............................................	 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3)	..............................................	 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

4)	..............................................	 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

5)	.............................................. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.
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กำรจัดท�ำรูปเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์

1. กำรพิมพ์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

 1.1 กำรพิมพ์

	 						(1)	ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน	A4	ความหนา	80	แกรมขึ้นไป

		 						(2)	ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้แบบ	TH	SarabunPSK		ขนาด	16	พอยต์

 1.2 กำรตั้งหน้ำกระดำษ

	 						(1)	ระยะขอบบน	1.5	นิ้ว	(3.81	เซนติเมตร)	–	ขอบล่าง	1	นิ้ว	(2.54	เซนติเมตร)

	 						(2)	ระยะขอบซ้าย	1.5	นิ้ว	(3.81	เซนติเมตร)	–	ขอบขวา	1	นิ้ว	(2.54	เซนติเมตร)

 1.3 กำรล�ำดับหน้ำ

(1)	 ส่วนน�า	 ให้ล�าดับหน้าด้วยตัวอักษร	 ก	 ข	 ค	 ตามล�าดับ	 (เว้นแต่อักษร	 ฃ	 และ	 ฅ)																				

ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน	 ให้นับหน้า	 ก	 ตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศเป็นต้นไป										

เรียงตามล�าดับไปจนถึงหน้าสารบัญ

(2)	 ส่วนเนื้อความ	 และ	 ส่วนอื่น	 ๆ	 ทั้งหมด	 ให้ล�าดับเลขหน้าด้วยเลขอารบิก	 ให้พิมพ์

หมายเลขล�าดับหน้าไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน	 ยกเว้นเมื่อข้ึนต้นบทใหม่ทุกบท								

ไม่พิมพ์หมายเลขล�าดับหน้านั้น	แต่ให้นับรวมหน้าด้วย

(3)	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ	ให้พิมพ์หมายเลขล�าดับไว้ใน

ต�าแหน่งเดียวกับหน้าอื่น	ๆ

(4)	ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายใด	ๆ	ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขล�าดับหน้า

 1.4 กำรพิมพ์ในส่วนต่ำง ๆ

     (1)	การแบ่งบท	ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทหรือตอน	ในการพิมพ์เมื่อเริ่มบทใหม่

หรือตอนใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ	ขนาดตัวพิมพ์เป็นดังตัวอย่าง

   	 (2)	 ภาพ	 ให้น�าเสนอด้วยภาพสีค�าอธิบายภาพควรเป็นข้อความกะทัดรัดและส่ือความ

อย่างชัดเจนและพิมพ์ค�าอธิบายไว้ใต้ภาพ
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1.5 นิ้ว
หรือ

3.81 ซม.

1.5 นิ้ว 
หรือ 

3.81 ซม.
บทที่ 1

บทน�ำ

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................	

1.2 วัตถุประสงค์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.3 ......................................
..................................................................................................................................................

1 นิ้ว 
หรือ 

2.54 ซม. 

1 นิ้ว 
หรือ 

2.54 ซม. 

TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต
TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต

TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต
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2. มำตรฐำนของหน้ำปกและสี

 2.1 ปกนอก	 (Cover)	 ให้พิมพ์สีฟ้าอ่อนและเข้าเล่มแบบอัดกาว	 ปกแข็งเคลือบ	 ต้องมีโลโก้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	1	นิ้ว	และห่างจากขอบบน	1	นิ้ว

	 2.2	สันปก	ให้พิมพ์สี	มีโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	พิมพ์ชื่อโครงการ

วิจัย	ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ	และปีงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	ตามแนวนอนของสันปก

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	โดยให้มีข้อก�าหนด	ดังนี้

(1)	โลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	อยู่ห่างจากขอบสันปกตามแนวตั้ง	

1	นิ้ว	ใช้ขนาดที่เหมาะสม

(2)	 ชื่อโครงการวิจัย	 พิมพ์ถัดจากโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)									

ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม	 หากชื่อโครงการยาวเกินกว่าท่ีจะพิมพ์ได้หมด	 ให้พิมพ์ช่ือ

โครงการตามความเหมาะสมแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค	(Full	stop)	3	จุด

(3)	ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ	พิมพ์ถัดจากชื่อโครงการวิจัย	ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

(4)	 ปีงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	 อยู่ห่างจากริมขอบด้านล่างของสันปก

ตามแนวตั้ง	1	นิ้ว	ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

2.3	ขนาดตัวพิมพ์ส�าหรับการพิมพ์ปกหน้าและสันปกจะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม

2.4	ปกหลัง	ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด	ๆ

2.5	รูปแบบสันปกเป็นดังตัวอย่าง

(ตัวอย่างสันปก)

โครงการวิจัย…...…………………………………	ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ	2557
1 นิ้ว  1 นิ้ว  



ภาคผนวก จ
แบบฟอรมหนังสือนำาสงรายงานผลการวิจัย

และการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย



76 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 1

เรื่อง	 ขอเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่	1	

เรียน		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ้างถึง	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	เลขที่.........	ลงวันที่	......................................................................

	 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้																

(ช่ือหน่วยงานต้นสงักดั)	ด�าเนินโครงการวจัิย	“โครงการ..................................................................................”

โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ).......	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	นั้น	

	 บัดน้ี	 ข้าพเจ้าได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	 จึงขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี	 1	

จ�านวน…............บาท	หกัเงนิประกนัผลงาน	จ�านวน.......................บาท	คงเหลอื	จ�านวน......................บาท	

(...............................................)	โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร......................สาขา......................................

ชือ่บัญช	ี“โครงการ.................................................”	เลขทีบั่ญชี........................................................................

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย



77คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 2

เรื่อง	 ขอส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น	(Inception	Report)	และขอเบิกเงินงวดที่	2	

เรียน		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ้างถึง	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	เลขที่............	ลงวันที่	...................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายงานการศึกษาเบื้องต้น	(Inception	Report)	จ�านวน	10	เล่ม	และซีดีบันทึกข้อมูล

รายงาน	จ�านวน	1	ชุด

	 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้															

(ชือ่หน่วยงานต้นสงักดั)	ด�าเนินโครงการวจัิย	“โครงการ..................................................................................”

โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ).......	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	นั้น	

	 ในการนี้	 ข้าพเจ้าขอส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น	 (Inception	 Report)	 จ�านวน	 10	 เล่ม												

พร้อมด้วยซีดบีนัทกึข้อมลูรายงาน	จ�านวน	1	ชดุ	และขอเบิกเงนิงวดที	่2	จ�านวน............บาท	หกัเงนิประกนั				

ผลงาน	 จ�านวน..............บาท	 คงเหลือ	 จ�านวน..............บาท	 (...........................)	 โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร..............	สาขา......................ชื่อบัญชี	“โครงการ.........................................................................”

เลขที่บัญชี.....................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย



78 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 3

เรื่อง	 ขอส่งรายงานความก้าวหน้า	(Progress	Report)	และขอเบิกเงินงวดที่	3

เรียน		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ้างถึง	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	เลขที่............	ลงวันที่	...................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายงานความก้าวหน้า	(Progress	Report)	จ�านวน	10	เล่ม	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�านวน	

1	ชุด	และรายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด

	 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้																

(ช่ือหน่วยงานต้นสงักดั)	ด�าเนินโครงการวจัิย	“โครงการ..................................................................................”

โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ).......	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	นั้น

	 ในการนี้	ข้าพเจ้าขอส่งรายงานความก้าวหน้า	(Progress	Report)	จ�านวน	10	เล่ม	พร้อมด้วยซีดี

บนัทกึข้อมลูรายงานจ�านวน	1	ชดุ	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	และขอเบิกเงนิงวดท่ี	3	จ�านวน......................

บาท	หกัเงินประกนัผลงาน	จ�านวน.....................บาท	หกัค่าบรหิารโครงการ	จ�านวน............................บาท	

คงเหลอืจ�านวน......................บาท	(.............................................................................)	โดยโอนเงนิเข้าบญัชี

ธนาคาร..............................................................................	สาขา..................................................	ชื่อบัญชี	

“โครงการ..................................................”	เลขท่ีบัญช.ี...................................................................................

	 และขอเบิกเงินค่าบริหารโครงการครั้งที่	 1	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดจ�านวน.............................บาท	

(................................)	โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..........................สาขา.................................................

ชือ่บัญช	ี“............................................................................”	เลขทีบ่ญัช.ี....................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย



79คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 4

เรื่อง	 ขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	และขอเบิกเงินงวดที่	4

เรียน		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ้างถึง	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	เลขที่..........	ลงวันที่	.....................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	จ�านวน	10	เล่ม	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน

จ�านวน	1	ชุด	และรายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด

	 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้																

(ชือ่หน่วยงานต้นสงักดั)	ด�าเนินโครงการวจัิย	“โครงการ..................................................................................”

โดยมี.....(ชื่อหัวหน้าโครงการ).......	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	นั้น	

	 ในการนี้	ข้าพเจ้าขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	จ�านวน	10	เล่ม	พร้อม

ด้วยซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�านวน	 1	 ชุด	 รายงานการเงิน	 จ�านวน	 1	 ชุด	 และขอเบิกเงินงวดท่ี	 4	

จ�านวน..........................................บาท	หักเงินประกันผลงาน	จ�านวน...................................บาท	คงเหลือ

จ�านวน................................บาท	 (...........................................................................)	 โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร...............................................สาขา.........................	ช่ือบัญชี	“โครงการ...........................................”	

เลขที่บัญชี.....................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย



80 คู�มือว�าด�วยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 5

เรื่อง	 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	และขอเบิกเงินโครงการวิจัยงวดสุดท้าย

เรียน		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ้างถึง	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	เลขที่.............	ลงวันที่	..................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 รายงานฉบับสมบูรณ์	 (Final	 Report)	 จ�านวน	 20	 เล่ม	 ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�านวน	

5	ชุด	และรายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้									

(ชือ่หน่วยงานต้นสงักดั)	ด�าเนินโครงการวจัิย	“โครงการ..................................................................”

โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ).......	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	นั้น

ในการน้ี	ข้าพเจ้าขอส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์	(Final	Report)	จ�านวน	20	เล่ม	พร้อมด้วยซีดบีนัทกึ

ข้อมูลรายงานจ�านวน	5	ชุด	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	และขอเบิกเงินงวดสุดท้าย	จ�านวน.............บาท	

หักเงินประกันผลงาน	จ�านวน............................บาท	หักค่าบริหารโครงการ	จ�านวน...........................บาท	

คงเหลือจ�านวน...................................บาท	(......................................................................)	โดยโอนเงินเข้า																	

บัญชีธนาคาร..........................................................	 สาขา..........................................................................

ชื่อบัญชี	“โครงการ............................................................”	เลขที่บัญชี.................................................

และขอเบกิเงนิค่าบรหิารโครงการครัง้ที	่2	ให้หน่วยงานต้นสงักดัจ�านวน.................................บาท	

(................................)	โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..........................สาขา.................................................

ชือ่บญัช	ี“.....................................................................”	เลขทีบ่ญัช.ี.................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

        

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย



ภาคผนวก ฉ
แบบฟอรมรายงานการเงิน



82 คู�มือว�าด�วยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

สัญญำเลขที่........................................
โครงกำรวิจัย………….…………………………………………………………………………….....…………………………..
โครงกำรย่อยที่ … : ……………...........…………………………………………….....…………………….………(ถ้ำมี)

รำยงำนสรุปกำรเงินในรอบ ...... เดือน

ชื่อหัวหน้าโครงการ	:	…………………………………………………........................………...…………………………………

รายงานในช่วงตั้งแต่	วันที่	....	เดือน............................พ.ศ.	........	ถึง	วันที่.....	เดือน......................	พ.ศ.	.......

จ�ำนวนเงินที่ได้รับและจ�ำนวนเงินคงเหลือ
จ�านวนเงินที่ได้รับ
งวดที่	.......	 	 	 ...........บาท				เมื่อ	วันที่....เดือน.......พ.ศ.	....
งวดที่	.......	 	 	 ...........บาท				เมื่อ	วันที่....เดือน.......พ.ศ.	.....
ดอกเบี้ยรับธนาคาร	ครั้งที่	 ...........บาท				เมื่อ	วันที่....เดือน.......พ.ศ.	.....	(จากสมุดเงินฝาก)
ดอกเบี้ยรับธนาคาร	ครั้งที่	 ...........บาท				เมื่อ	วันที่....เดือน.......พ.ศ.	.....	(จากสมุดเงินฝาก)

รวม.................................................บำท (A)
จ�านวนเงินที่จ่าย
งวดที่	......	 	 	 ...........บาท
งวดที่	......	 	 	 ...........บาท

รวม.................................................บำท (B)

จ�ำนวนเงินคงเหลือ (A)-(B)..................................................บำท (แนบส�ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร)

รำยกำร

รำยจ่ำย
สะสมจำก

รำยงำนครั้ง
ก่อน

ค่ำใช้จ่ำยงวด
ปัจจุบัน

รวมรำยจ่ำย
สะสมจนถึง
งวดปัจจุบัน

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 

(รวมสะสม
จนถึงปัจจุบัน)

คงเหลือ
(หรือเกิน)

1.	งบบุคลากร
2.	งบด�าเนินงาน
3.	ค่าใช้จ่ายอื่น
4.	งบลงทุน

5.	ค่าบรหิารโครงการ
6.	………..........………..

รวม (บำท)

.....................................
เจ้าหน้าที่การเงิน

.....................................
หัวหน้าโครงการวิจัย



ภาคผนวก ช
ใบสำาคัญรับเงิน



84 คู�มือว�าด�วยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

ที่.................................................

ใบส�ำคัญรับเงิน

	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชนหรือเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีเลขที่..........................................................................

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่............ต�าบล/แขวง...............................อ�าเภอ/เขต............................................

จงัหวดั...............................ได้รบัเงินจาก....สถาบนัวจัิยและพฒันาพืน้ท่ีสงู	(องค์การมหาชน)……....................

ดังรายการต่อไปนี้

รำยกำร จ�ำนวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร	(.....................................................................................)

ลงช่ือ.......................................ผู้รับเงิน																																																																							

(....................................................)

ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน

																																																																			(....................................................)

ลงชื่อ.......................................พยาน

(....................................................)



ภาคผนวก ซ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน



86 คู�มือว�าด�วยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

วัน เดือน ปี รำยละเอียดรำยจ่ำย จ�ำนวนเงิน หมำยเหตุ

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน	(ตวัอกัษร).............................................................................................................................

	 ข้าพเจ้า..........................................................ต�าแหน่ง......................................................................

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้	 ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินผู้รับได้และ

ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินไปในงานของ	สวพส.	โดยแท้

ลงชื่อ.......................................

(.............................................)

ต�าแหน่ง.................................

วันที่......เดือน...........พ.ศ.	......



ภาคผนวก ฌ
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หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ที่ .../....

มกรำคม 2558

เรื่อง	 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เรียน	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 โครงการ............................................................สัญญาเลขที่......................................................

มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณตามรายการดังต่อไปนี้

รำยกำร

โอนออกจำก รับเข้ำ

งบประมำณ
ประจ�ำปี

ขอโอน
เปลีย่นแปลง

งบประมำณ
คงเหลือ

งบประมำณ
ประจ�ำปี

ขอโอน
เปลีย่นแปลง

งบประมำณ
ทั้งสิ้น

1.	งบบุคลากร

2.	งบด�าเนินงาน

3.	งบลงทุน

4.	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ

รวม

	 เหตุผลในการขอโอนเนื่องจาก	.....................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................

(............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย
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